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NGC 5128 v súhvezdí Centaurus (hore) a M 81 zo súhvezdia Vel'kej medvediee. 



a. 

NA DALŠIU 
CF.STL 

čas napriek všetkým možnostiam presného od-
merania je velmi relatfvny. 

Pilt rokov trvania Kozmosu je čas na časopis 
krátky, najmi ak časopis nezačínal $ vybudova-
nou redakciou a skúsenými členmi redakčnej ra-
dy. Je predsa rozdiei pisat populárne články a 
robif časopis. Piitročný Kozmos je teda naozaj 
časopis-dieta. Napriek malému počtu rokov nám 
všetkým, ktorí sine pomáhali upri jeho zrode, 
starali sa e jeho :prvé kroky a dávali mu krídla, 
pift rokov sa predsa len zdá .dihý čas neúnavnej 
práce. Len nepatrný počet čitatelov si vie pred-
stavit, ako je tažleo v súčasnej d'obe „explózií in-
formácií" — a doslova „atóm:ovému výbuchu" 
obežníkov a administratívneho konanfa [čo za-
chvátilo celú planetu) založit nový časopis, zís-
kat preň papier, tlačiareň, jazykového korekto-
ra, získat odberatelov — .a cez Poštovú novinovú 
službu nájst cestu k čitatelovi. 
0 Kozmos ako novonarodeniatko sa velmi sve-

doinite starali 'okrem .edrakcie 'a členovi redakčnej 
rady všetci vedeokf pracovníci AÚ SAV a odborní 
pracovníoi Iudových hvezdární, zjednodení 
v Slavenskej astr. spol. „pili SAV. 'lin všetkým sa 
treba s «piným uznaním ypodakovat za ich obe-
tavú prácu. Osobitne treba pri tento príležitrsti 
vyzd thnút starostlivost redakcie Kozmos a jej 
redaktroow, praoovnirkov hvezdámne v Hurbanove 
MK SSR a Obzoru a v neposlednom nade aj pra-
covnfkov Nitrianskych tiačlarnf, ktorí o Kosmos 
a jeho dnešnú podobu vyvinuli maximálne úsilfe. 
Len vd 3Qa telte hfistke nezištných nadšenoov a 
obetavcov časopis Kozmos našiei svojich trvalých 
čitatel'ov, rozšíril okruh svojich rprispiev+ateTov 
a ivzlietol Balej, ako sa póvodne -počítalo (posiela 
sa aj .do zahraničla). 

Výročie, hod i len pžfročné, je správnou príle-
žitostou zamysliet sa nad poslanfm časopisu a 
pinením ciela vytýčeného pri zakladení. Kozmos, 
ako :populárn•o vedecký časopis má rozširovat po-
znatky nie len o vesmíre, ale i Zemi ako planéte, 
a to predovšetkým zo stránky geofyzikálnej a 
z hladiska meteorológie a klimatoflógie. Je pred-
sa samozrejmé, aby človek v dobe vedecko-tech-
nickej revolúcie, ako obyvatel kozmického telesa 
s otvoreným pohladom do vesmíru mal adekvátne 
ved'om'osti o tomto vesmíre, v ktorej žije a který 
ho 'obklopuje, poznával jeho fyzikálnu podstatu, 
vedel si predstavif d to, čo nevidí, čo sa asi odo-
hráva na aplanétach, ve hviezdach, v jadrách ga-
laxii atd. Je žehatelné, aby aspoň v hrubých 
črtách mal každý človek madernej doby správnu 
predstavu 'o vesmíre na úrovni súčasnej vedy. Je 
prepotrebné, aby každý človek v ďobe, kecl rud-
stvo už vykročilo zo svojej planéty na cestu 
vesmírem, aspoň v hrubých črtách chápal vý-
znam astronómie, Noci najstaršej vady, predsa 
kedysi vedy 'akýchsi čudákov, dnes vedy zasahu-
júcej do nášho každodenného života i návodného 
hospodárstva — a v budúcnosti vady významom 
nedoziernych obzorov. 

Bolo by však krátkozraké, keby ciebom Koz-
mesu bole hen učit 'o kozme a dejoch w ňom pre-
biehajúcrch. Aby naše snahy vštepit i obyčajnému 
pracujúceinu človeku správny obraz o svete, v kto-
rem žije, mall naozaj Iudský zmysel, toto spoje-
nie č1oiveka s vesmírem nesmie byt len formálne, 
cez poznai'e — +ale musí byt napinené pocitem, že 
človek je častou vesmíru, že je sice vesmfrnymi 

zákori ni ovládaný, ale tým že tlelo zákony a 
zákonitosti rpoznáva, 'mže ich tiež využívat ve 
svoj prospech. Dávno prešla doba, kecl sa rudstvu 
zdali byť nebesá dokonalé a proto nemenné. Dáv-
no je preč doba, kecl si človek pyšne namýšral, 
že je s+tredobodom a zmyslam vesmíru. Dnes vie-
me že i vesmír žije svojím životem, že sa vyvíje, 
že vývo'ju :podlieha všetka hmota vesmíru — a 
teda 1 život a jeho konkrétne formy — človek a 
ludská spo1očnost. A zmysiom všetkého vedenia 
a poznávania je výstavba spravodlivej a štastnej 
ludskej spoiočnosti, aby veda a technika v 'pínej 
miere slúžila človeku len v jeho prospech — a to 
v najširšom sleva zmysle. Vedomosti nemajú slú-
čit len praktickej potrebe v 'každodennom živote, 
ale i pri formovaní nášho vedenu, našich názo-
rov určujúcich naše vztahy k tným ludom, k spo-
ločnosti, k životu — čiže v konečnom d eli po-
znatky a vedomosti majú určovat naše konanie. 

Vfeme, ako tesne boli spáté historické obdobu 
otrokárskej a feudálnej spoločnosti s nesprávnym 
obrazem vesmíru. Táto predstava však bula prl-
rodzeným stupňom v poznávaní sveta. Kapitalis-
tická spoločnosf sa však tomto starovekého ob-
razu, a najmu jeho falešného filozofického vý-
kladu v podstata ,pridržiava, čo je v rozpore s ú-
rovňou vedy v súčasnosti. Niet však pochybnosti, 
že vedecký svetový názor ovládne v ,budúcnosti 
celé Iudstvo, čiše zvffazí nad všetkými falešnými 
názorml. mými slevami, socializmus a jeho ideo-
lógi'a sa v bud:úcnosti rozšíria na cedú planétu. 
Vedeme urýchlovaf tento proces v našem národe 
I 'prostrednfctvom astronómie je podstatným cle-
lom časopisu Kozmos. 

Kozmos má teda velké poslanfe. Nielen učit, 
poznávat, ale i vychovávat. Konkrétny zmysel a 
ciel časopisu je usilovat sa o človeka stojaceho 
pevne na správnoan mieste v živote a ve vesmíre. 
Nie teda človek ako „kývajúca se, hocd mysliaca, 
trstina", ale pevný dub, který 'práve myslením 
bude odolávat všetkým zlým povíchriciam. I astro-
nóinia méže učit človeka pavne vlast loďku svoj-
ho života k vznešenému ei:elu. 

P,omóct hl~adat človeku cestu k pravde 'o sebe, 
o živote, 'o rvete, v ktorom žije, je zmyslom i ča-
sopisu Kozmos. 

Na dalšiu cestu časopisu Kozmos treba želat 
mnoho varných čitatelov, dobrých prispievaterov 
— jeho redakcii a red+akčnej slade, aby nikdy ne-
stratili zo zretela, .že časopis má na čleveka 'vplý-
vat 'pravdou i krásou. 

RNDr. E. Pajdušáková, CSc. 
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Roentgenovo záření Slunce 
RNDr. FRANTIŠEK FARNIK, 

RNDr. LADISLAV KŘIVSK~, CSc., 
RNDr. BORIS VALNICEK, CSc., 

Astronomický ústav ČSAV Ondřejov 

Pro pozemštany není bezvýznamné dokonale ,poz-
nat děje na nejbližší naší hvězdě — na Slunci. Je 
prokázáno, že sluneční aktivita s proměnlivými emi-
semi ovlivňuje Zemi; má vliv např. na šíření rádio-
vých vin v ionosféře Země, vyvolává změny magne-
tického +pole Země satd., a spouští tak sekundární 
procesy, které mohou mít vliv ela živé organismy 
— €tedy i na člověka. Důkladným poznáním mecha-
nismů, způsobujících zvyšování sluneční aktivity, bu-
de umožněno včas tyto děje ,předvídat a .předcházet 
tak některým negativním účinkům (např. pro •ochra-
nu :kosmonautů v prostoru, pro nemocné lidi na Ze-
mi a pod.). Rfoentgenovo záření Slunce kolísá dlou-
hodobě i krátkodobě podle stavu sluneční aktivity a 
výskytu slunečních erupcí ,a je jednou ze složek slu-
nečních emisí, která velmi podstatně ovlivňuje ně-
které děje na Zemi. 

Nejvíce •nových poznatků v astronomii v posled-
ních deseti letech bylo získáno měřením elektro-
magnetického záření mimo viditelnou oblast spektra, 
a to rádiových vin a roentgenověho zářeni (X-emi-
se). Záření, které přichází z vesmíru a je registro-
váno na Zemi, přináší s sebou informace o svém 
zdroji. To platí obecně i o záření viditelném —
o světle. Světelné záření na rozdíl od rádiového a 
Roentgenova však vydává óvětšina hvězd a jiných 
zdrojů a díky nesmírnému .počtu pozorovaných hvězd 
je obtížné najít ty, jejichž výzkum vede k získání 
nových základních poznatků. Zdrojů X-záření je na-
proti tomu v současné době známo «asi 140. Ukazuje 
se, že tyto „X-zdroje", pokud se je podaří identifi-
kovat, mohou poskytnout mnohem více nových poz-
natků než kterékoliv ostatní. Nejdůležitější samo-
zřejmě jsou vlastní informace, které s sebou elek-
tromagnetické záření přináší. Umožňují fyzikům 
z naměřených hodnot celkového toku a podle ener-
gií spektra odvodit poměry, které panují na dané 
hvězdě, stanovit její „model" — to znamená, že je 
možno obdržet informace o teplotách, koncentraci 
částic, turbulentních rychlostech, o objemech a dal 
ších charakteristikách. Vzhledem k 'blízkosti Slunce 
možno sledovat jevy a s nimi spojené různorodé 
zdroje záření v diskrétních oblastech slunečního 
‚;povrchu" a ve sluneční ratmosféře, t. j. v tenké 
ehromosféř e a v «rozsáhlé koroně, což u hvězd není 
možno. 

Vznik Roentgenova záření 

Vlnové délky Roentgenova zářeni leží v intervalu 
zhruba 100-0,01 A (1 A = 10-8 cm), což .předst=a-
vuje w energetické škále interval 0,1-1000 keV'. 
Elektromagnetické záření vzniká při změně energie 
elektronu «obvykle v souvislosti se změnami stavu. 
Názorně to lze ukázat na obr. 1, :kde jsou schematic-
ky zakresleny úrovně energie, jakých 'může elektron 
nabývat v atomu od základního stavu (minimální 
energie) přes uvolnění z atomu, t. j. ionizaci, 'až 
k energii volných elektronů, tk'erá není shore obra-

Pro tvrdší obory této emise se častěji používá 
energetická škála. Kvantum o dané frekvenci s se-
bou nese energii E = h W = 2 h  (h je Planckova 
konst.); takto odvozená energetická škála je f yzi-
kálně názornější, přepočet energie na vinovou délku 
a naopak je potom dán vztahem E [/cell] X ž [A] _ 
= 12,4. 

ničena. Elektron se ze základního stavu excituje 
(zvyšuje svoji energii) různými fyzikálními procesy, 
phi kterých je mu předávánu energie — např. sráž-
kami s jinými částicemi nebo kvanty záření aj. Po-
stupně elektron může nabýt makové energie, že se 
uvolní z watomu. Svoji energii však může ynadále zvy-
šovat 'např. srážkami nebo pohybem v silovém ,poli. 
Tak jako může elektron energii nabývat, může ji 
rovněž předávat — v tom případě se na fobr. 1 po-
souvá z horních hladin na hladiny spodní. A 'právě 
při těchto přechodech je vyzařováno •kva•ntumSelek-
troma•gnetického záření, jehož energie (a tím také 
vinová délka) je 'dána rozdílem počáteční :a konečné 
energie elektronu. Čím více energie může elektron 
předat, tím kratší vinovou délku (větší energii) má 
vyzářené kvantum. Kromě těchto přechodů, které 
se nazýVBjí vázano-vázané :a volno vázané, může vol-
ný elektron vyzářit elektromagnetické kvantum 
v případě, že je brzděn v elektrickém poli Iontů —
zde mluvíme o přechodech volno-volných, a toto zá-
ření se nazývá brzdné záření [bremsstrahlung). 

Energetické htadny atomu vodíku a schematické zn6zornéni 
možných přechodů elektronu 

ioni~face 

texcttovňnjr stav 

4
zbktadni stav 
elektronu v atomu 

volné stavy, 
spojité 

Vázané stavy, 
diskrétní htadiny 

Obr. 1. 
Schematické znázornění energetických hladin ato-
mu vodíku s naznačením možných přechodů elek-
tronů. Daleko složitější, ale analogická je situace 
u některých jiných prvků nacházejících se v atmo- 
sféře Slunce (kupř. O, Fe), které mohou vyzařovat 
v oboru X-emise. 

A konečně, pohybuje-li se volný elektron v silném 
magnetickém poli, emituje tzv. synchrotronové záře-
ní, které 'opět vzniká díky úbytku energie elektronu. 

Volně-vázané přechody prvků O, C, N, Ne, Fe, Si 
ve sluneční atmosféře přispívají ke kontinuální 
měkčí X-emisi, k čárové emisi při vázano-vázaných 
přechodem přispívají kupí. ionty .prvků OVn1 OVt1 
OVt Fexxtlt gexxev, FexxV Mg xlt.

Otázkou nyní zůstává, odkud elektrony získávají 
excitač•ní energii. Zde, by již bylo třeba diskutovat 
o konkrétním objektu, na kterém záření vzniká. Nej-
prozkoumanějším objektem je Slunce. Zdrojem veš-
keré energie Slunce jsou termojaderné reakce pro-
bíhající v nitru. Tepelná energie se šíří k povrchu 
a zahřívá sluneční 'atmosféru. A právě tato tepelná 
energie působí především excitací a ionizaci atomů, 
a je tedy primárním zdrojem emitovaného záření. 
Jestliže ,odhadneme teplotu, která .je nutná k tomu, 
aby elektron mohl emitovat kvantum 'o energii ko-
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Obr. 2. 
Měření X-emise v době velké sluneční erupce 7. 8. 
1972 na satelitu Interkosmos-7. Křivky a—e jsou 
záznamy X-emise na kanálech uvedených energii 
(na a—c byla úroveň emise záhy za rozsahem stup-
nice), f — rádiová emise v milimetrovém oboru 
registrovaná radioteleskopem na německé stanici 
Stoekert, g — průběh lineární polarizace X-emise 
měřený na družici Interkosmos-7 (Mandelštam a kul. 
1973). Synchronní chod křivek d, e a f naznačuje, 
že obě emise jsou vyvolávány touž produkci relati-
vistických elektronů; největší polarizace na křivce g 
na počátku rozvoje impulsové X-emise naznačuje, 
že celý proces erupce je na počátku spouštěn smě-
rovaným svazkem relativistických elektronů, 

lem 10 keV (tedy X-emisi), zjistíme, že je řádově 
kolem 1000 000 K. Takovéto teploty .existují trvale 
ve sluneční konaně (nejvyšší část sluneční atmosfé-
ry), =a právě proto morana je hlavním zdrojem X-
emise. Kslomě toho v nižších 'vrstvách — v chromo-
sféře — vznikají přechodně aktivní procesy, např. 
erupce, ve •kterých přechodně 'dosahuje teplota •a 
tlak dostatečných hodnot pro vznik X-záření. 

Tepelná renergie však není jediným zdrojem X-
emise. Silná magnetická pole nebo procesy spojené 
s rozvojem nestabilit plazmy mohou např. urychlil 
svazky elektronů, 'které potom srážkami s ionty při 
zabrzdění =emitují lineárně polarizované X-zářeni 
o vysokých energiích, tzv. netepelné •záření. Tepelné 
záření naproti tomu není polarizované a charakter 
jeho spojitého spektra se liší od záření netepelného. 
Měření velikosti polarizace X=  emise v době sluneč-
ních, erupcí prováděla aparaturami na satelitech 
Interkosmos vůbec prvně sovětská skupina z Fyzi-
kálního' ústavu v Moskvě .vedená prof. Mandeišta-

mem (1969, 1973), obr. 2. Tato měření spolu s našimi 
měřeními tvrdé X-emise na 'těchže satelitách přispí-
vají k objasnění povahy =rychlých impulsních ,procesů 
ve sluneční plazmě v době erupcí, 'při nichž se u-
volňuje ,energie ,až 100  erg (1 cros této plazmy vy-
zařuje energii nejméně 10" erg). 

Náš výzkum a výsledky 

Na 'observatoři Astronomického ústavu v Ondřejo-
vě se do roku 1968 provádělo pouze •optické a rá-
diové 'pozomv<ní Slunce. Průběh X-záření slunečních 
erupcí byl zkomnán pomocí nepřímých metod, proto-
že X,záření je «pohlcováno zemskou =atm=osférou a na 
povrch Země nedopadá. Když se v r. 1968 naskytla 
možnost umístit naše přístroje na sovětské družice 
lnterkosmos, bylo rozhodnuto měřit X-záření přímým 
způsobem, a tím obsáhnout velkou část měřitelného 
oboru. Pod vedením jednoho z autorů tohoto článku 
(B. V.) bylo realizováno zařízení nové koncepce (viz 
obr. 3). Na rozdíl =od mnoha měření převážně v ob-
lasti měkčího X-záření (•o menších energiích), která 
byla prováděna v zahraničí, registrují naše přístro-
je :od počátku X-záření p vyšších energiích, a to 
v oblasti 1-100 key. Můžeme sledovat narůstání 
a -krátkodobě změny X-emise 'při vzniku a Aprůběhu 
erupce v několika ,oborech energie najednou (viz 
Obr. 2). Tyto relativní změny a jejich «porovnání se 
změnami, které probíhají současně v rádiovém a 
optickém oboru nám mohou prozradit mnoho nového 
o mechanismu erupcí. Z naměřených hodnot můžeme 
přibližně určit spektrum v rozdělaní energií =a cel-
kový tok záření, což umožňuje např. vypočítat tep-
lotu plazmy v místě zrodu emise a mnoho dalších 
hodnot. Přicházíme tak i my s vlastními údaji na-
měřenými na vědeckých družicích =a snažíme se 
rozšiřovat souhrn znalostí •o Slunci cestou detailního 
poznávání slunečních procesů. Výsledky získávané 
u nás doposud klasickými metodami a uznávané za-
hraničními odborníky máme tak možnost rozvíjet 
použitím nejmodernějších metod kosmické fyziky. 

Na tomto místě by bylo vhodné stručně uvést, ja-
kom problematikou se zabývá současný sluneční vý-
zkum v Oboru X-záření ,a jakých výsledků dosáhli 
pr=acovníci ondřejovské observatoře v některých pří-
padech již dříve i ve spolupráci s bulharskými ko-

Obr. 3. 
Součásti rentgenového fotometru umístěného na In 
terkosmu 4 a 7, vypuštění 14. října 1970 a 30. červe 
na 1972. 

legy. X-záření ze Slunce je možno zkoumat z hle-
diska vývojových fází zdrojů, z hlediska proměn-
ných vlastností spektra v době erupcí ra nakonec 
z hlediska působení na zemskou ionosféru. Nejvíce 
úspěšných prací se týká první 'oblasti problémů. Asi 
d'o moku 1958 bylo známo pouze to, že X-emisi vy-
zařují ehromosférické erupce. Na základě nepřímých 
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Obr. 4. 
Zářící smyčka fotografovaná ve vodíkové čáře H 
alfa nad slunečním okrajem (sluneční disk je za-
kryt). Pořízeno 4. 9. 1966 J. Klepeštou (Hvězdárna 
Praha-Petřín). 

měření se ukázalo, že zdrojem X-záření jsou rovněž 
některé rychle se rozvíjející procesy ve spodní slu-
neční koroně — eruptivní filamenty spojené se 
zjasněním ,chromosférického pole (Křivsky a Letfus 
1960, Tlamlcha a Takakura 1963). Dále jsou to har-
ní části rychle se vyvíjejících smyček (obr. 4) —
dokonce ve výškách větších než 100 000 km — spo-
jené s mohutnými erupcemi za •okrajem slunečního 
disku (Kleczek, Křivsky, Nestorov, Serafimov, 1960. 
1966, 1969). Důležité bylo též zjištění, že před hlav-
ními velkými erupcemi dochází velmi často ke slabé 
X-emisi, k tzv. „přederupoi" (Bumba a Křivsky 
1955). Tyto nové poznatky byly publikovány 'před 
řadou iet na základě nepřímých metod indikace 
X,emise a v posledních létech byly ,potvrzeny pří-
mými měřeními pomocí satelitů .a zpracováním na-

měřených hodnot zahraničními vědci. Před sedmi 
léty 'objevil v USA Friedman a kol. (1967), že ně-
kolík dnů před velkými erupcemi s výronem rych-
lých částic dochází k narůstání hladiny X-emise ko-
lísawého charakteru. To bylo současně a nezávisle 
zjištěno nepřímým způsobem podle chování zemské 
ionosféry (Křivsky a Nestorov 1967). Tento objev 
má 'mračný prognosticky význam, protože umožňuje 
předvídat •velké sluneční erupce několik dnů pře-
dem. 

Velkým přínosem k problematice zdrojů X-emise 
jsou práce Gi'a•cconiho, Varany a kol. (1968), kterým 
se na amerických raketách ,podařilo získat speciál-
ními objektivy kvalitní fotografie Slunce v rentge-
nové 'oblasti (Vesmír 49, Č. 9, 283). Z těchto snímků 
je patrno (viz obr. 5), že v X-emisi záři vlákna 
erupcí a most mezi nimi, některé 'koronální jevy a 
dáte, že některé aktivní oblasti se slunečními skvr-
nami jsou nawzájem propojeny pásy, .zářícími rovněž 
v X-emisi ( Vesmír 52, Č. 11, 349). Tato práce po-
tvrdila též výsledky Bumby ,a Howarda (1965) o e-
xistenci „komplexů aktivity" (kde jsou fyzikálně 
propojeny vzdálené aktivní oblasti na Slunci), získa-
né již dříve zcela jiným způsobem. 

Co se tyká otázek výzkumu spektra a časového 
chodu určitých 'oborů během erupcí, ukazuje se, že 
mohou byt značné rozdíly mezi spektry různých 
zdrojů; podle charakteru spektra lze usuzovat na 
podíl tepelné a netepelné složky záření. Záblesky 
zdrojů se liší jednak rozložením energie ve spojitém 
spektru, jednak se v .některých případech vyskytu-
jí různě intenzívní emisní čáry. U erupcí platí, že 
čím je větší energie záření, tím více dostává vzpla-
nutí impulzívní krátkodobý charakter. Podle výpočtů 
se ukazuje, že teplota v prostoru erupce, kde je pů-
vodně kolem 104 K, vzrůstá náhle až do S0 K. 

X-záření dopadající na Zemi je pohlcováno ve 
výškách nad 50 km 'atmosférou a zde působí jako 
ionizující řaktor, čímž ovlivňuje proměnlivým způ-
sobem :podle stupně aktivity na Slunci ionosféru. 
V této oblasti problémů je zatím stále dost nezodpo-
věděných otázek, kterými se zabývá u nás Geofyzi-
kální ústav ČSAV a snaží se je řešit rovněž pomocí 
přístrojů umístěných na družicích (Interkosmos 3 
a 5). 

Na závěr můžeme říci, že důkladné studium X. 
emise Slunce přinese mnoho nových poznatků, 
z nichž některé již předvídáme a další mohou byt 
naprosto nečekané. K těm předvídaným patří očeká-
vaná existence pulsací s periodou kolem 1 s v X-

* 

* 

* 

Obr. 5. 
Snímky erupce z 8. 6. 1968, vlevo v čáře vodíku Haifa (6563 A), vpravo v téže době v X-emisi (v obo-
ru 3,5-14 A), Vaiana a kol. 1968. X-emise září téžna dvou vláknech erupce a navíc v místě nejužšího 
přemostění obou vláken. 
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emisi na počátku velkých erupcí. Vede nás k tomu 
analogický jev pozorovaný v rádiovém oboru, který 
byl nedávno objeven řadou a radioastnonomů a který 
je spojen se zvláštním stavem plazmy v magnetic-
kých polích určité :konfigurace. Tento doplňující ob-
jev by mohl 'představovat nové hledisko f na podsta-
tu některých vesmírných zdrojů, které vysílají v rá-
diovém nebo rentgenovém 'oboru emise pulsního cha-
rakteru, u nichž se zatím pulsy odvozují výhradně 
z rychlé rotace emitujícího tělesa s diskrétními 
zdrdji. 

Práve uplynulo 5 rokov od 14. októbra 1969, kedy 
z kozmodromu Kapustžn Jar bola vypustená prvá 
družžca, nazvaná INTERKOZMOS 1. Celkove bolo u 
skutočnenýclz v rámci programu Interkozmos už 13 
letov družíc a 2 štarty výškových rakžet „Vertikál". 
Na desiatich družicžach Interkozmos a dvoch rake-
tách Vertikál bolí umiestnené československé veder 
ké aparatúry, ktoré pracovali počas všetkých poku-
sov bez závad. Pri pinení úloh programu Interkozmos 
bol dosiahnutý vysoký stupeň socialžsticke/ inte-
grácže. Redakcia 

Radioastronomie 
V 

Sovětském svazu 
JOSBF OLMR 

Ničivá druhá světová válka neušetřila v evropské 
části Sovětského svazu ani hvězdárny. Přesto So-
větský svaz se brzy zapojuje do rychlého rozvoje 
radioastrouromie, který ve světě probíhal a probíhá. 
Již těsně před válkou (1939) se ve Spojených státech 
amerických podařilo Grote Reherovi pomocí para-
bolického radi•oteleskopu o průměru 10 m zmapovat 
oblohu v rádiovém oboru, a to na vinové délce 187 
cm. V roce 1942 — tedy uprostřed války — se po-
dařilo J. S. Heyovi v Anglii objevit rádiové záření 
Slunce. Po skončení druhé světové války se z řad 
vojenských radaristů vytvořily pracovní skupiny —
nejdřív.e v Anglii, v Austrálii, 'pak ve Spojených stá-
tech amerických, v Sovětském svazu, v Japonsku, ve 
Francii, v Holandsku i jinde — které chtěly užít 
svých vědomostí •a zkušeností z války v životě civil-
ním. 

V Sovětském svazu se tvořila první střediska ex-
perimentální radioastronomie v létech 1948-1950. 
V prvé řadě to byl Fyzikální Lebeděvův ústav AU 
SSSR v Moskvě. Tomuto ústavu podléhá 'astrofyzi-
kální +observatoř AU SSSR v Serpuch'ově. Na Krymu, 
poblíž Simeis byla zřízena 'základna na Krymské 
astrofyzikální 'observatoři AU SSSR. Tu se prová-
děly :především průzkumy Slunce, +ale zkoumán byl 
radioastronomicky i Měsíc. Radioastronomických pří-
strojů mylo též opoužito ke studiu galaktických a 
mimogalaktiokých rádiových zdrojů. Největším zaří-
zením je tu zcela pohyblivý radioteleskop +o průmě-
ru 22 zn. Radioteleskop má horizontální montáž a 
je řízen elektronickým počítacím strojem s dispe-
čerským ovládacím zařízením (z budovy) nebo 'ana-
logovým počítačem (z kabiny) nebo ručně. Měří se 
na 8 mm a 4 mm. Rozlišovací schopnost při 8 mm je 

Rádiový teleskop na Krymu, který tvoří jeden prvek 
interkontinentálního interferometru Green Bank 
(USA) - Krym (SSSR). 

1,6 obloukové minuty. Radiooteleskop jde s přesností 
— 10 obloukových vteřin. Váha +otočné části s an-
ténou a kabinou je kolem 200 tun. Anténa sama vá-
ží asi 70 tun. Úlstí vinovodu bylo umístěno ve Vlast-
ním ohnisku antény, nyní je v Gassegrainově ohnis-
ku. Radioteleskopu se užívalo zpočátku k výzkumu 
Slunce, nyní se ho používá zejména ke studiu kva-
sarů a pulsarů. Krymský radioteleskop tvoří totiž 
jeden prvek interkontlnentálního int+erferometru 
Krym — Green Bank (Spojené státy). Základna je 
delší než 8000 km a rozlišovací schopnost je fan-
tastická: dosahuje až 1/10 000 'obloukové vteřiny. 
Měří se na vínové délce 6 a 3 cm. Pokusy po počá-
tečních nezdarech byly úspěšné, ,byly 'nalezeny in-
terferenční ,proužky pro mnoho rádiových zdrojů a 
kvazarů. Dosažená rozlišovací schopnost umožnila 
studium struktury rádiových zdrojů, i když ještě 
nedosahuje takové hranice, .aby +bylo možno studo-
vat strukturu rádiových zdrojů rv detailech. Proto 
sovětští radi+oastronomové při pokusu v květnu a 
červnu 1971 použili nově sestrojeného maseru chla-
zeného héliem jako nízkošumového zesilovače. Zvý-
šená citlivost a rozlišovací schopnost umožní studium 
i největších .podrobností v jádrech rádiových gala-
xií •a kvasarů, ,a posune tak naše znalosti 'o fyzice 
rádiových zdrojů. Zároveň pomůže získat odpověď 
na některé kosmologické otázky. 

Na astrofyzikální stanici AU SSSR v Serpuch+ově 
— místě vzdáleném +asi 100 km na jih od Moskvy —
jsou umístěna dvě velká zalízaní, ,a to pohyblivý 
parabolický radioteleskop 'o průměru 22 m .a dva 
parabolické válce o rozměrech 1000X40 m. Vědecké 
a inženýrské síly pracují v Moskvě. Pracovaly dlou-
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Pohyblivý rádiový teleskop o průměru 22 m v Serpu-
chove. 

Antény interferometru v Charkově. 
* 

* * 

Rada prvků vysokých 20 m a širokých 
kříže v Serpuchově. 

40 m Millsova 

há léta pod vedením významného radioastronomi 
dr. Vitkeviče. Rádiový teleskop byl sestrojen pod 
vedením radioastronomů Salomonoviče a Kardaševa. 
Anténa je sestrojena s velkou přesností, ta to řádo-
vě na 1 mm. Ohnisková vzdálenost je 9,5 m. Radio-
teleskop je pod kontrolou analogového počítače. Nei 
kratší vinová délka je 8 mm. Radioteleskop může 
byt namířen do kteréhokoliv bodu na 'obloze pomocí 
altaziimutální montáže. Reflektor se skládá z devíti 
prstencových skupin parabolických desek z alumi-
ni•a, z nichž každá má plochu asi 1,22 m2. Paralel-
ně s osou radioteleskopu je zamontován opticky da-
lekohled s čočkou o .průměru 13 cm, který slouží 
při pozorování viditelných nebeských těles. Radio-
teleskop byl uveden do provozu v roce 1959. Byl 
používán k mapování Slunce .a Měsíce na 8 mm, 
k měření jasových teplot Venuše na 10 •a 3 cm, 
k pořízení katalogu rádiových zdrojů na 9,6 cm. 
Pokud, jde o přednost pointace, zůstává radioteleskop 
ve světě ,bez k•oszkurence. 

Druhým zařízením je Millsův kříž .o délce 1000 m. 
Je sestrojen na podobném principu jako Millsů v 
kříž u Sydney v Austrálii ,a interferometr v Cam-
bridge v Anglii, ale jeho rozlišovací schopnost je 
větší než obou předcházejících. Serpuchovského kří-
že se používá zejména 'na metrových vinách. Jed-
notlivé řady dlouhé 1000 ni se skládají z prvků ši-
rokých 40 m. Celková plocha prvků je dosti velká, 
a tím i citlivost zařízení je značná. Řada východ-
západ se skládá ze 37 ocelových věži vysokých asi 
20 m. Pomocí zvláštního zařízení .a motorů je umož-
něn -pohyb v deklinaci. Všech 37 •motorů je syn-
chronizováno pomocí servomechanismu. Řada sever-
jih sestává z parabolicko válcové drátěné clony. To-
to rameno — na rozdíl od ramene východo-západ 
— není pohyblivé. Zařízení slouží k měřeni průměru 
rádiových zdrojů. Rozlišovací schopnost je značně 
vyšší ,než 'u prvého Milleova kříže z roku 1954. 

Hlavní Pastronomická observatoř AU SSSR Pulkovo 
u Leningradu má rovněž několik zajímavých radio-
astronomických zařízení. Největším zařízením je pa-
rabolický sektor a rozměrech 120X3, který byl uve-
den do provozu v roce 1956. 

Parabolicky sektor je neobvyklé zařízení, sloužící 
k měření rádiového záření Slunce na 3,10 a 30 cm. 
Je však možno pozorovat i silnější rádiové zdroje. 
Jeho konstrukce vychází z toho, že přesnost plochy 
parabolického reflektoru je omezena :asi na 1/20 000 
průměru středního radioteleskopu. Jestliže sestavíme 
zařízení z části formovaných s přesností 1,000 000 
průměru celého myšleného reflektoru, přesnost bude 
větší než z celého reflektoru. Zařízení sestává z 90 
ocelových desek o rozměrech 3 metry (výška) a 
11/2 (šířka) uspořádaných do oblouku z kruhu o po-
loměru 100 m. Každá deska má justa•ci pro přesnou 
polohu ve výšce, v azimutu a ve vzdálenosti od 
středu kruhu. Všechny desky zařízení mohou mít 
polohu tečnou k imaginárnímu paraboloidu, •takže 
rádiové záření přicházející ze zenitu se podrazí des-
kami do obniska. •S deskami lze operovat volně, tak-
že ohnisko se pohybuje po čáře sever-jih v délce 50 
metrů. Napájecí systém se skládá z pa:rabolicko-
válcového reflektoru a trychtýře. 

Na 3 cm horizontální rozlišovací schopnost je 1 
oblouková minuta, na vertikální 35 minut, když sva-
zek je 12° nad obzorem, v zenitu je rozlišovací 
schopnost 6 'obloukových svinut. Zařízeni je provede-
no velmi pečlivě a přesně. 

Pomocí velkého pulkovského rádiového teleskopu 
byly provedeny v roce 1962 průzkumy Venuše a Ju-
pitera na vinové délce 3 a 10 cm. 

U Venuše vznikla otázka, odkud přichází její rá-
diové záření, jemuž odpovídá teplota 600 K; zda 
z jejího povrchu nebo z její atmosféry (ionosféry). 
Aby zjištění této okolnosti bylo usnadněno, sestro-
jili Korolk•ov a Tlmofejev nízkošumový (molekulár-
ní) zesilovač. Bylo zjištěno, že měřená teplota je 
teplota povrchu planety. Sovětská měřeni za měsíc 
nato byla potvrzena měřeními americkými z Marine-
ru-2, který proletěl blízko Venuše. Měřeni byla u-
přesněna v roce 1967 na milimetrových vinách. 
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I u Jupitera bylo zjištěno rozdělení rádiového jasu 
a zjištěn teplotní gradient v jeho atmosféře. Při sle-
d'ování Slunce pomocí velkého rádiového teleskopu 
byla věnována pozornost zejména rádiovým zábles-
kům a vzplanutím, nimž dochází při chromosféric-
kých erupcích. Velká rozlišovací schopnost radio-
teleskopu dovoluje určit zdroj rádiových jevů. Denně 
se provádí skanování Slunce na 6,6 cm. 

Významná radioastronomická skupina pracovníků 
se •vytvořila na astrofyzikální observatoři v Bjura-
kazu v Arménii, dále na astronomické observatoři 
v Charkocvě a konečně ve stanici Zimenki při Nauč-
noisledovatelskim raddofizičeskim ínstitutě (Gorlov-
skij universitet). 

V Bjura:kanu jsou tato zařízeni: 
1. rádiový interferometr, 
2. čtyři pevné válcové paraboloidy, 
3. parabolnd o pprůměru 10 m. 
Charkovský institut má kříž 'o dvou řadách 176X 

X10 m. Zimenki se věnuje především Slunci. Mají 
dva parabolické radioteleskopy o průměru 15,2 m. 

Největší radioastronomická zařízení v Sovětském 
svazu, — která budou patřit k největším na světě —
se dostavují; jedno z nich v Bodaru, druhé na se-

verních svazích Kavkazu: o nich v příštím článku. 
Radioastronomie v Sovětském svazu přinesla řadu 

objevů, které přispěly podstatně radiofyzice Slunce, 
Měsíce, galaktických a mimogalaktiokýcli zdrojů. 
Jmenujme ialespoň některé: 

Vitkevič navrhl studium sluneční korony cestou 
„prosvěcování" rádiovým zářením Krabi mlhoviny. 
Vrchní korunu Vitkevič systematicky sledoval. 

Panovkin studoval interferometrickou metodu roz-
dělení rádiového jasu slunečního disku na 24 a 50 
cm. Panovkin objevil tuto zákonitost: maximum ja-
su u okraje ,na decimetrových vinách se systematic-
ky snižuje se zvyšováním vinové délky. 

Na :pulkovském velkém radioteleskopu .bylo studo-
váno rozdělení jasu 'na 3,2 cm. 

Ginzburg a Šklovskij přisoudili kosmické rádiové 
záření synabrotronovému záření (niechandsmu). 

Šklovskij ohjevii v roce 1952 galaktickou korunu, 
v zahraničí přišli k témuž závěru v roce 1955. 

Šklovskij v roce 1952 a 1953 ukázal, že vedle čá-
ry vodíkové 21 'cm bude možno zjistit čáru deuteria 
(91,4 cm) a molekuly OH (18,3 cm). 

Kuzmin a Udaleov v roce 1957 objevili na 10 cm 
polarizaol Krabí mlhoviny. 

HISTÓRIA VÝSKUVIOV 
VZDUŠNÉIIO OBALE ZF;VIE 

RNDr. PETER F'ORGAČ 

Na Zemí !sú 'štyri ,oceány: lichý, Atlantický, Indic-
ký a Severný řadový oceán. Okrem «nich jestvuje 
ešte jeden oceán. Voláme ho ovzdušie alebo oatmo• 
sféra. Po mbrdlach pláivajú lode, vzdušný oceán brát• 
dia zase lietadlá, 'umelé 'družice a •kozm+ioké korá-
by. •Pokiař sa ‚však táto moderná technika do atmo-
sféry dostala, muselo iudstvo získaf vela •poznatkov 
o vzdušnom obale Zeme, ktorý naši predkovla po-
važovali za niečo záhadné a nedosiabnuteřné. 

Atmosféra má pre našu planétu a život na nej 
nesmierny význam. 'Čl•ovek od 'evojiro narodenla ne-
presta:jne dýcha, np¢iljíma zo vzduchu kyslík, ktorý 
je bezpodmienečne poárebný na jeho život. •Dýcha 
nielen človek, +ale dýchajú •aj ostatné živočichy a 
rastl+iny. Rastliny +pohloujú zo vzduchu kysličník 
uhličitý a vydychujú kyslík. Budi'a sa medu sebou 
dorozumievajú rečau. Za 'to, že jeden druhého po-
čujmne, můžeme 'opit dakovaf 'avzdušiu. Vzduch to-
tiž sprostredkuje aj šírenie zvuku. Atmosféra má 
velký význam I pre .klímu Zeme. Je 'akýmsi reguli 
torom tepla. Ilahko prepúšža slnečné lúče, ktoré 
dopadajú na zemský povrch a ohrievajú hro, na dru-
hej strana vo velkej miere zadržiava teplo šíriace 
ea zo Zeme Ado svetového priestoru. Preto najvRčšie 
výkyvy teploty vzduchu blízko zemského povrchu 
ned'osahujú v priebehu roka viacej oko 90°C. Na 
Sibiri bývajú v niutorých rokoch v zime mrazy 
—60°C a v lete je ttam často až 30 °C. 

Poschodia atmosféry 

'Napriek •tornu, že !atmosféra tvorí jeden celok, 
možno ju vo verti,kálnom smere rozdelit ,podTa 
istých typických osobitostí, na niekolko vrst•iev 
Majú špeciálne pomenoPvanlie. Spodná vrstva sa na- 
zýva troposféra. 'Hlavnou charakteristikou tejto 
vrstvy je ubúdanie teploty s výškou priemer+ne 
0 0,6 °C •rLa každých 100 metrov. V zej as odohrá- 
v;ajú všecky poveternpostné deje, Mktoré 'voláme poča-
sím. Trop:osfána sa končí 'nad rovníkom 'asi vo výš-

ke 17 až 18 kilometrov pni priemennej ;teplote 
—85 °C, nod póhni asi vo výška 9 .kilometrov pri 
priemernej teplota —45 °C a v našich zemepisnýcli 
šírkach približne vo výške 11 kilometroty pri ,prie-
mernej teplote —55°C. Nad troiposfémou je dalšia 
vrstva, stratosféra, Fktorá si-  -aha 'do výšky 80 taž 90 
kilom•etrov. Medzi ohidv'oma vrstvami je prechodná 
vrstva, tzv. trojpopautia. Príemerná výška tropapa'uzy 
sa není .podia zemepisnej šírky, Točného 'obdobia a 
celkovej poveternostnej stuácie. V spodnej časti 
stratosféry !asi do výšky 30 kil'ometrov je stále rov-
nuká teplota, potom teplota vzduchu rýchl'o stúp'a 
približne 'až do výšky 60 kilometro,v, kde dosahuje 
maximum 'asi 75 °C. Táto vrsttva s vysokou teplotou 
sa niazýva ozonosféra. V nej je sústredený takmer 
všetok -ozón vyskytujúci sa v ovzduší. Ozón pohlcuje 
vRčšiu časí ultrlažalového žfareni'a, čím sa dost 
pracko zohrieva. 

Ďalšiu vrstvu atmosféry :voláme ionosféra. Rozpre-
stiera sa pribldžne do výšky 800 •až 1000 kilometrov. 
Táto ,oblast je charakterizovaná prítomnostou iénov 
a volných eleiktrónoiv. Velká elektrická vodivost 
tejto vrstvy spůsobuje, že a Pod ionosféry Podrážajú 
rádiové viny šírtace sa od zemského povrchu. Po-
slečnou vrstvou atmosféry je ,exosféra (okrajová 
oblasf), 'která postupne prechádza do medziplane-
tárneho (kozm'ického) priestoru. 

Kudla sa pávodne nazdávalf, že plyny, z ktorých 
sa atmosféra skiadá, sú rozložené smerom do výšky 
podia váhy, najtažšie pri zemskom povrchu a Tah 
šle nad nimi. Bola to však :mylná domnienka. Pla-
tila len dovtedy, pekla? ša človekovt nepod•arilo 
zobrat vzorku vzduchu z volného ovzdušia. Jeho 
rozborom sa ukázalo, že percentuálny obsah základ-
ných plynov, ;a to 78,08 % dusíka, 20,95 % Pkyslíka, 
0,93 % iargénu a nepatrné množstvo ctných vzácnych 
plynov, ostáva stály do velkých Pvýšok v důsledku 
ustavičného premiešav+anta vzduchu 'atmtosferiokými 
pohybnii. Len obsah kysličníka uhličitého je na Ze-
mi miestne i časove premenlivý. 
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Obr. 1. 
.Rádiosonda typu „Mars" na meranie poveternostných 
prvkov z vol'nej atmosféry. 

Obr. 2. 
Anténový systém rádioteodolitu „Malachit" na sic= 
dovanie rádiosond. Vpravo rádiosonda s gumovým 
balénom za letu. 

* * * 

Obr. 3. 
Rádiotokačný technik pri zhodnocovaní automatic-
kého záznamu z rádiosondy. 

Od balóna po meteorologické rakety 

Prvé poznatky o evUastnostúach a°tm,osféry získali 
fudia z jej npo'dnej, tesne nad Zernou ležiace,j vrst-
vy. P.ritom spo¢omovia i, že pri výstupe na vyššde po- 
ložené vrchy je stále chia+dnejšie, čo ;podnletilo 
vedoov vysLat rl+o onzduši•a prístnoje, °kto¢'é by zi•stili 
aspoň tle najzákladnejšie •údaje ,o +alm+osfére. Prvé 
prístroge vynášali ,do iovzduši+a ibalóny, pinené Iahším 
plyn(oan, ako je vzduch. T,ieto balóny vystupovali 
nrajpmv len 'do nieko•lako sto metr,o,vej výšky, pričom 
bob pripútané +o Lano. Človelk sa 'však s,tým neuspo- 
ko,jil. K balónu zavesil g,ondoiu +a v ne+j sa ,vzniesol 
spolu ,aj s prístroj•m2 do ovzdušia. Prvý ‚výstup do 
atmosféry s tako;uto technák•ou sa nuskwtočn+il ešte 
v noku 1783. Vrcholom technickej pomScky Gohto 
druhu na výskum volnej atmosféry boll ttzv. sitrato- 
staty — uzavreté go,ndoly. V jednom z nich vystúpili 
traja sovietski vzduchoplavci až do výšky 22 kilo- 
metrav. Posledný 'výškový rekord výstupu na strato- 
state, ktorý .dosahuje ttakmer 35 ukilomeklov, uWorili 
v 'USA. Na óvýsikum •npodnaj vrstvy ,atmosféry sa za- 
čali v tomto ^stomočí pouržtuaf aj iietadlá. Lie,ta,dlá sít 
dSležitým eprastriedkom špeciálinyoh a zložitých po-
zorovaní a výs+ktumov Patmosféry za účasti ipozorova- 
tela aj v súča•srnosti. 

P,odstatnú zmenu ^v získavaní poznatkoiv o atmo-
sféra kpr!iniesol rok 1930, kecl sa zacaia ipoužíviat me- 
tóda rádiosond, Čiše automatiekých meteor.oLogir,- 
ky'ch stanic. Prvýkmát ju použili v Sovi'ets,kom nvRze. 
Rád4osondu vynáša do +vzduchu gumový balón mra,pl- 
nený evodí.kom. Za letu rádivos,anlda vysleLa rádiosig- 
nály, na záikLade letových sa určujú hodn,oty meteo-
rologických prWkav otelen v spodných, ale caj vo 
vyšších 'vrstváoh 'atmosféry, až do výšok 30 až 40 
kil!ometnov. Slet rádiosondážnych stanic sa odvtedy 
podstatne aváčšifla a je ry' rant atnvá +aj v súčlasnom ob-
dobí. Na .úze7ni našej republiky máme +dye ,r•á+dio- 
sandá!žne stanice, +a to v Prahe +a v Poprade. Na vý- 
aikum ešte vyšších vnstiev Patmosféry sa používajú 
meteorologické Pa +geofyzikáln•e makety s automatic- 
kýmt prístziojan:i. Namenané údaje sa z etch praná- 
šajú na ;pozorovacie stanice r8idiom. 

Radary v meteorológii 

Po raketách rozvoj techniky umožnil sledovat stav 
atmosféry •ešte zl+ožitejší+mi a do'konalajšími technic- 
kýnLi aaria~denma.m!i, medzi «letové p°aiarí aj radar. Me- 
teonowvo;gtaké 'adary sa ,používajú opredovšetkým na 
sipre~nense olSh +oblastí so zrá%kami, výnaznejšej 
oblačn'osti +a búrok. Poloha búnkoivých +oblakov je dS- 
iežitá epredovs"e;tkým epre letectvo, ktorého bezpeč- 
n,ost z polveternosinLej etránky zabezpečujú predpo- 
vedné meteorol+ogtieké služby. •Okrem toho ,rad!amy sa 
využí~vajú aj pri u.melýoh zásah+och do búrok (v b•o- 
jd ,pnoiti krupabitáu). Pamocou nich na v tomto prípa- 
de ni:elen spresňuje poloha +búmkových ob(nísk, 'ale 
sa sleduje +aj vývia,j •búrdk a fyziká lne procesy pre- 
bieha~Júce v búrkových oblakoch, čo je ,grad každým 
umelým zásah+om ‚velmi dSležité. 

,Meteorologický radar, podobne 'ako 'aj Lné typy 
rádlolokátorov, spozastáva z vysielacej ;a prijím.acel 
óasti. Z prvej časti sa •do paiiestoru v+krútkych im- 
pulzoch vysiela ssilné elaktrom+agneti;cké vinenie. Kecl 
takýto signál anazí na ‚preká+žku, čast avyslanci 
energife sa absorbuje, čest z n•ej sa rozptýli a čest 
sa "odrazí spiit do prijí,mraoieho systému. Odrazené 
viny na prejavujú v wlesuhovej obrazovxe ako 5vatié 
miesta, ktarých vzdiaienost +a poiohu možno •pomer- 
ne ipresne určit. Elektnoni,agnetioké viny sa otlrážžajú 
old svšetkých pevných ipredmetov. Z meteorologických 
j•avov leh odráffiajú najmá zrážky a niiektoré ,druhy 
oblakov. intenzita odrazu sa zvýnazňiuje s veTleosfou 
vodných kvapie,k alebo 11acLových skryštáiikov, z kto- 
rých +oblaky ,pozastávajú. V +obiasti,ach, °ktoré piast•i- 
huujú tropioké cyklóny, radary po•máha+jú meteorolo- 
glokej služba sledoMat cyklóny, takže meteor,ológovia 
m6žu upozornit obyvatelstvo obrozených oblastí na 



blížlaeu se ži°velnú poh°romu. Mete,orodogické rada-
rové stred°isko má vybudované aj n;aša rpred;pov,edná 
služba, oa rto na kMaLom JavonnHku blízko Brrarteislavy. 

Využitie meteorologických družíc 

Další vePký kprelom vo výskunne atmosféry nastal 
v a'oku 1957 vypustením prvej umele] družice Zeme. 
P,iwú .umelú družinu, určenú výhičme na meteoralo- 
gioké ciele, vypustLld I.+aprílla 1960 ma FlorLde v USA. 
Jej úlohou bolo preverdt špeoiálne 'automatické prt- 
stroje ra zartadenira fa pamdoou nich získaf základné 
údaje z váčšiehro prdestoru °a z vyšších vrstiev gmtmo• 
sféry. Išlo predavšetkým o zložánll:e, hustotu, teplo- 
tu +a tlak vzduchu z rozličných hladín +ovzdušia. 
Tieto nové robjek.tívne po~nartky se využili najmá na 
overenie dovtedy pLatných, často ien teoretických 
poučtek ro vlastnosrtlf+a°ch vzdušného Eobalu m;ašej pla- 
néty. 'Potom ga .meteorologd;oké družice d°opLniii dal-
šími špeciálnymd prístrojmí, 'pomvocou kterých se 
začali pravideine získavat avara podrohnejšle údaje 
z ra;tnLosféry. Súčasne ea určil raj dlhodobý pro°gram 
využi•tla m•eteorologidkých družíc, predovšeGkým 
v USA +a v ZSSR, zdokonalil se prenos a .pmíl'em in- 
f°o+rimáoií z družíc na Zem ra vypra`covlal sa aj návod 
na identifikáciu povetennostných javov prebiehajú• 
cích v o:bliasti zaohyitenej družic.ovou sní°mkou, aby 
sa 'tieto obrázky anahli využit v praktinkej .predpo- 
vednej meteionologidkej služba. 

Meteorolo:gdoké .družice získavajú v súčasnosti ob 
raz o rozložení oblačných systém:ov, wkteré cza vi+ažu 
na rpoveternostné fronty, čiže na tepelné rozhrania 
medal dvom+a podntatne rozd4eLnymi vzduchovými 
hmotami, ava ktorých se od+ohrávajú významné deje 
počasd+a. N+a týchto snDmkach možno rozoznat aj 
stredy hlbakých tlakových níží s typickými vzduš-
nými vírmi. Z vš+acerých obletov družice se dá ur-
či 4 smer a posturpová rýchbost po(veternostných 
frontov +a tlakových níží. Meteorologické 'družice za- 
obsriíarávajú tlelo správy +aj z rd'osň+al neprebádaných 
častí Zeme, naprbk+lad z ,polánnych °krajtn pokrytých 
1`adom +alebo z h?orúci,ch tropických púští. Družicové 
dbrámkově mpravoda jstvo sta avyužíva °na predpoved- 
ných meteorologických fzsjrediaóh raxo jedna z po• 
móook 'pni zostavovaní krátkodobých predpovedí po- 
čaŠi{a. 

Meteorologickými družidamií na sle•du7ú +aj tropické 
cyklóny, +ako aj sám zenisiký povrch, aprsdovšertkým 
snehová pokrývka a loadovice. O Tadovice na oceán'och 
a o Lch pohyb má záujem +nejiná mám'orníctvo. Ok-
rem toho umelé +družice pomálh+ajú rieš°if +aj mé prob-
lémy, a to n'ajmá vplyv slnečného žii+aren5+a aia po-
časte. Tento veTmi zliožitý «jev na doteraz ešte nepo- 
diarilo podrob.nejši'e analyzovaf. 

Metebrologtoké družice ga vypúštcajú na rozličné 
o:bežné dráhy. Čím je vyššia oběžná dráhra °družice, 
tým váčšiu plo°chu zachycuje 'každá Fsním.ka z dru-
žice. Velmi zaujímlavé je vypusten+ie 'meteorolo°gickej 
družice na tzv. stála obežnú »dráhu vo výštike pnibliž- 
ne 36 000 kilometrov. Družice ypohybujúca na po drú- 
he uvedena'] výšky, má rovnákú rýchiost °ako Zem, 
preto 'dio'slova vdsí nad určitým bodom rovníka. Po- 
nn000u troch takýehto „stacLonárnych" družíc možno 
pozororost almost éru cele] n'ašej planéty. Je však pri- 
rodzené, že snímky z ttlakejto veDkej 'výšky ale sú 
velmi podrobné a zr•eteTmé. Preto je účelné používat 
nvielen „staciomárne" družice, rale súčasne raj .družice 
rpahybujúce se po nižšíoh obežnýnh +drábech. Sta-
ctonárne" družice sta využivajú 9aj na medzikontinen-
°hálne 'traivslačné :a spojové ,di,ele. 

Atmosféru začal človek skúmaf nejprv len no zve- 
davosti. Nesk&r to už ibbla túžba ,p.o poznaní dovtedy 
nezná¢neho „vzdušnéh+o mi'ora" +a nalkomiec ,prakttLcké 
činnost človeka. Počasie +a jeho zmeny, ktoré sa odo- 
hrávajaí v °spodnej v+r.stve atmosféry, podliehajú Ur-
čitým fyzikálnym zákon+lfiostiam. A poznanie týchto 
zákoaniitostí umožnilo ndelen vysvetlit podstatu roz- 
dičných povetern+ostných javov, iale vydávat aj pred- 
povede upočasia. 

1 ~ •

ajvacsi 
meteorit 

Vlastivedné múzeum v Zlatých Moravcžach [ok-
res Nitra] má v svojich zbierkach zaujímavý ex 
povát — meteorit váhy takmer 52 kg, ktorý je 
praudepodobne najváčšžm exemplárom na Sto• 
vensku. Jeho presný póvod mže je známy. Dovie.-
ii ho v roku 1920 vo vagóne z Rumunska [vte-
dajšej Dobne; Zeme] so zásielkou koni do Novej 
Vsi nad Žitavou. V roku 1955 darovali žiaci J. 
Madola a A. Požgaj meteorit Vlastivednému mú-
zeu v Zlatých Moravciach. Zloženie meteoritu 
z chemickej stránky preskúmali v roku 1955 
prof. A. Vlach, J. Šumný a dr. Rakouský. 

Božo by iste zaujímavé zrekonštruovaf osudy 
tohto exponátu a zistif presne/lie jeho p&vod. Je 
to zaujímavý námet pre prácu astronómov-ama-
těrov ze Zlatých Moraviec a okoiia. — I. Z. — 

<nihy Nové 
V týohto dňoch za dostávwa »do »našich ďkníhkupec- 

tiev p&vodná kniha v slovenčvne s propulárno-vedec- 
kou astronomickou témratLkou, ktorá určila potaší 
všetkých záujemcov o astronám°iu. Táto +takmer 400- 
sitránková kniha  od autoatov RNDr. Antona 'Hajdu- 
ka, CSc. °a RNDr. 'Jána Šlohla, CSc., vedeckých pra- 
oovníkov Astronomického ústavu SAV, vychátdza vo 
vydavatelstve Obzor v edíci,i Malá mo7derná ency- 
klopéd,i+a" pod °námvom „K horizontom vesmíru". 
Anton i v kniha obozivaon:ujú čitatela so širokou pa-
letou najnovších astronomických poznartikov. Už sa-
motné názvy jednotlivých kapitol dávajú +obraz o zá-
mere °a obsahu-ve'] nápini 6knihy: (1) Kde žijeme? 
(2) Ako poznávame vesmír? (3) D;voj+planéta Zem, 
(4) Sval planét, (5) Medzlplanetárna hmota, (6) 
Sinko — avaša hviezd°a, (7) Hviezdy — daleké S.in- 
ká, (8) Aj h`viezdy „žijú", ('9) Záhada Mldečnej »ces-
ty, (10) Galaxie — h'viezdne svety, (11) Swpergalaxie 
— svaly hvLezdnych svetov, (12) Hranice vesmíru, 
(13) Za stopafmi žlvota vo vesmíre, (14) Problém
m+imlrozemských civdlizáoií a (15) Človek +a vesmír. 
Kniha je Ilustrovaná 44 «kresbami v rtexte a 114 fo-
tografiemi na 48 stránkach kniedovej psílohy. Jej 
cena je Kčs 27,—. 

Záverom treba rvysLovif autorom vdlaku za napísa- 
nie tejrto zaujímavej knihy. V. P. 
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Rozhovory s dr. J. Grygamm, CSc., vysiela Čs. rozhlas 
v relácU SPUTNIK 

S povolením Čs. rozhlasu spracoval D. CHOCHOL 

di 

I, ťSVfálĺ Ir
R. Astronómovia sa už vyše 200 rokov zaoberajú 
otázkami stavby a vývoja vesmíru. Myslíte si, že už 
dozrel čas na definitivne závery? 

G. Zdá na, že nie. Zat1aT máme Velmi málo pozoro-
vacích údajov na zodpovedanie najzložitejšej io;táz-
ky, ktorá vůbec pred astronbmami stála: Ako sa vy-
vYjal vesmír 'a ,ako avznikali jeho jednotlivé časti. 
N1ekollko .pozorovacích údajov nám však umožňuje, 
aby sme sa 'o riešenie tej•to otázky pol dslli. Predo-
všetkým'je to skuUočn;ost, že galaxie a ikvazary sa 
ad nás vzdlaTa-jú velkými rýchlostami. Rychlost vzda-
Isovanáa je rt ym vdčšža, čím sú galaxie v priestore 
Balej. Z rtoho vyplýva, že na =vesmír rozppína. Asi pred 
9 sakmi sa zisttlo, že vesmír je hamogánne vypinený 
chladným rádd•ovým ži.arením, .ktoré, rako sa damnie-
vame, je pozostatkom po výbuchu vesmínu (big ban-
gu). A konečne, z rádiových 6pozoarovamí můžeme 
počítat rádiové zdroje, ktoré sa nachádzajú vo veT-
kých vzdiíalenoetiach. Tieto skutočnostt nám spolu 
s údajmi jad.rovej fyziky a fyziky elementárnych 
častíc umožňujú podat hrubý obraz O tom, ako sa 
vyvíjel vesmír v poslsdných 15-20 miliardách ro-
kov. 

R. Ako vyzerajú dejiny nášho vesmíru? 

G. Vesmír na začal rozpínat z nepatrného objemu, 
tzv. singularity. 0 pomeroch v singularite nevieme 
zlatial oiČ .povadat. Prvé komikrétne údaje o vesmíre 
poohádzajú z Baby, +ked bol vesmír starý necelé 
denattisíoinu sekundy. Vlady sa začali vytvárat vo 
vesmíre taĎké častice. Fyzici leh nazývajé ha'drb-
nami. S'ú to častice, veko napr. rprotón, neutrbn, ale 
aj mezóny (pióny)-

R. Ako dlho trvala 
po ne)? 

G. Hsdránová epocha bola velmi krátka. Trvala iba 
de5attlsícfinu sekundy. Po sej nastúpila epocha lap-
tónová. Vitedy sa tvorili Ilahké častice — leptóny. 
K nim patnia n-apa. ele+ktróny, pozttróny, neutrina, 
rcanbineu.trífna. Tálo epacha bola •ovel,a dlhš•ia ako 
'predahádzajúc+a. Trvala „celých" 10 sekúnd. V prie- 
behu tejt+o epochy vychladlo 'póvodne velmi horúce 
kozmické žriarenie z teploty asi bilibn stupňav na 
jednu miilfiardu stupdov Kelvina. Po leprtánovej epo- 
ahe nastú•pila'epocha žiareni'a, 'k•torá trvala asi mi- 
btón mokov, čtže konečne solídny astronomický inter-
aí. 

hadrónová epocha a čo prišlo 

R. Co sa vtedy odohrávalo v našom vesmíre? 

G. V tejto Poche sice prevládalo vo •vesmíre ži•are- 
nie, ale sa už začabi vytvárat dva bnajjednoduchšie 
chemické prvky, tpresnejšie povedané jadrá týchto 
prvkav, a to vodík a hélium. To sú základné staveb-

né kamene, z ktorych sa tvoril hmotný vesmír. Po 
skončení éry žiarenia sa začína éra, v ktorej terez 
žijeme, a které by sme mohli nazvat epochou látky. 
Vo vesmíre sa stále vine a vise uplatňuje .látka jed-
nak vo forma galaxií a kvazarov, ale aj vn forma 
medzihviezdnych mračien, hviezd a sakoniec i pla-
nět hoci aj naše) slnečnej sústavy. 

R. Ako diho trvá a ako diho ešte bude trvat epocha 
látky? 

G. Táto •epocha .trvá zhruba 20 'miliárd rakov. Je teda 
ovela dlhšia ako všetky predchádzajúce obdebia 
vývo ja vesmíru. A ako diho bude ešte trvat? Ťažko 
povadat. Podla týeh naj+peslmdstiekejších predstáv 
by mata urvat asi 50 miliárd rakev. To by holo v tom 
prípade, že vesmír prestane po čase expandovat a 
začne sa po čase vraoat spat do póvodnej singula-
rity. Potom by cely vývoj vesmíru .prebiehal sphtne, 
cez jednotlivé éry, až k'tomu 'chaotickému stavu, 
v ktorom bol vesmír opůvodne. P-adIa mých možností 
sa zdá, že k takémuto zvratu už nikdy nedíijde. 
Vesmír na bude trvale rozpínat. Epocha látky je po-
sledným, záverečným štádiom vývoja vesmíru. Je 
zaujímavé, že za to, že vůbec vo vesmíre existuje 
látka, ,a že teda existujeme kaniec-koneov .aj -my, 
ktorí o vesmíre uvažujeme, vdačíme velmi m.alej ne-
rovnomern•osti v zastúpení hmotných a antihmatr ýcli 
častíc v hadr&novej aaehe. Antičastice totiž presne 
neanihilovali, nezničili na navzájem s hmotnými čas-
tioami. Nejaké hmotné častice zostali ,a ;práve beto 
častiee tvoria hmotný vesmír. Aby srna si urobili 
ná'zcrnejšiu predstavu, stačí, aby na každú miliardu 
antičastíc hola miliarda ± 1 častica a té jedna čas-
tica spSsobuje, že existuje hmotný vesmír. Ovelu 
viacej hmoty v širšom filozofickom slova zmysle je 
vo vesmíre vs forme žlarenia a 'vo forma neutrín, 
tých velmi iahkých elementárnych časti C, které sa-
mi stále .praehádzajú, ale o ktorych existencit sa 
dozvedáme len nepriamo, .a 'to .preto, že na náš ži-
vot i na naše fyzikálne pomery majú neobyčajne 
muly v<plyv. Vesmír sa teda skl'adá z troch základ-
ných zlažiek: zo žiarenia, z neutrín a z nepatrnej 
primesi, ktorú nazývame v užšom slova zmysle lát- 
kou a do nej patríme aj my. 
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Venuša prvý raz fotografovaná zblízka 
Za posledně desafročie nazhronvaždili sovietske 

sondy typu Venera hromadu infpormácif o fyzikál- 
nych porl.mienkacb •v pokali ;planéty Venuše ^i v jej 
aatmasfěre ^a na povrchu. Npaša susedná obežnioa je 
stále zahalená hárrempovým ^prLkrovom mračden, !a to 
bol hlavný !d&vod, pr•ečo pna •palubách sond letaDacich 
k Venuši n`eboli televízne kamery. iargónom f^oto- 
grafov sa ,hovonievalo, že zahalená Venuša je málo 
fotogenickým útvarora. Prvou sondou, která foto- 
graafovaia Venušu zblízka, sa stal zači^atkom februá- 
r.a tohto noku Mariner 10. Kamery Manilnen•a 10 boll 
umčené pnaj:m& na sním,kovau,te Merkúnia, pa ^prelet 
okolo Venuše sa tpatrične využil !a^j na fotografova-
ale jej apovrchu. Sonda vyslala na Zem pdo 3000 kva- 
1•itných záfberov Venuše +a sú bez zveličen•ipa ;pozoru- 
hodné (niektoré ¢ nich reprodukujeme). Noplán'o- 
v!aný fotografloký prieskum viditelného povrchu Ve-
nuše mohol byť takmer do bodky upinený, hood sa 
so začiatku zdola, že ho bude treba z prpo^grPamu 
Marinev~a 10 vyči!aTlsnuf. Hned na začlatku lotu ro-
bili slanosti stabilizátory polohy soudy v prlesrtore 
a teploty vo vnútr'l. N^akoniec sa všetko dabre skon-
čilo pakrem toho, že v čase niaj^v&čšiehb priblíženia 
Marinena 10 k Venušpi sa nedala planěla f+otogs!ačovaf 
n2ekoP+ko aninút. Menšin porucha na gyr^oskope totiž 
sp&sobila, že sa ptelevízne kamery mohli otáčaf len 
0 107° namiesto plánovaných 122°. 

Na paluba Marinerra 10 boil dve vidiconové kame-
ry na daleko'h1=adoch ^typu Oassegraln s !ohndskovou 
vzd:i^alenosfou 1500 mm pa výsledným zorným polom 
0,5°. Vložením pomocného zrkadla sa umožnilo zflo- 
tovovaf širo!kouhlé zábery náhradným !optickým sys- 
témom s pohniskkopvou vzdialenosfou 82 mm. V tokem-
to príppade bob o zoamé pole 11°X14°. Jednotlivé tele-

vítine obrázky rpozost•á^vaii zo 700 člar a 832 bodov 
na čiaru. Exppozičná škála mohla byť široká od 3 

sekundy do 12 sekúnd. lnfiormácie ,sa prená- 
šali .rýchlosisou 8,33 bit/sek. sn5mkovanie pprebieh+alo 
od 5. II. do 13. II. 1974 v ultarafialopvom !o!bore 
spektra, protože z pozemských pozoaiovaní je rdoibre 
známy fakt, že Venušin disk je na vinových djžkach 
vačšiCh ^ako 4000 A bez podrobnosti. Naipaioti tomu 
ultrafialové snímky ptejto planéty z pozemských ob- 
servaptárií ukazujú časam neurčité tmavé ,pásy a 
škvmny. F^otogr!afpie z Marinena 10 ukazujú oblačný 
prPlerov Venuše s mnohými ;podnobnosttami. ,Prlemer- 
ná rozlišov!acia schapnosť záberov je asi 15 km, 
jestnruje však aj ndékpo.Tko snímok, na kterých me- 
rajú najm^enšle ^detaily zhruba 200 m. Najmohutnej- 
šia sobiačnosf iprevrlá!da v tnopickom pásme °a má 
pá;sovi,tú š+truktúru. V severnom a južnom miernom 
a p;olárnpom pásma sa n+acháidzajú dlhé jemné ppásy 
nfie velmi sa líšiace pod pozemských nipasovltých mra-
člen. Na prvý cpohlad pripomínra Venuša n;ajvilčšiu 
planétu Jupitera. Podobný rvonkajší vzhlad iste ne-
bude náhodný. 

Zvláštnyml ttvarmi pna získaných záaberopch sú Po-
četné !a dosf velké krúžky (;treba doh podlíšif od 
tmavých bodiek pravfdelne razlosiatych ppo zá,be- 
rmoch, které slúžili na kalibráoiu). Vyskytu.jú sa 
v trópoch a zdá sa, že dde eo mohutné búrkovité 
mračná vystupujúce do •značných výšek. 

Z doslal publikovaných ,pozorovaní iprístrojov na 
Man-neri 10 stojí predovšetkým za zmdenku detekcia 
vodíka v harných vrstvách a!tinosféry Venuše, č+o je 
v kontraste s mex!aniami Maniinera 5. Na pd!ruhej 
strana sa zistilo uba n~patrné !množstno- deutér!i.a — 
fažkého vodíka. Nad oblačnou vrstvou Venuše je .aj 

Mozaikový obraz Venuše 
utvorený z ultrafialo-
vých záberov získaných 
sondou Mariner 10 diía 
8. II. 1974 ze vzdiale-
nosti asi 840 0011 km od 
povrchu planéty. lužný 

pěl Venuše 
je dole a terminátor 
vpravo. 
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Záber Venuše zo vzdlalenosti 784 000 km v ultrafia-
lovom 000re spektra. Naprieč obrázkom sa tahajú 
tmavé mračná rovníkovej oblasti Venuše. Vpravo 
hore je jeden z čiernych krúžkov — útvarov typic-
kých pre atmosféru Venuše. Ide pravdepodobne 
o tzv. konvenčně bunky alebo stlpy búrkovitých ob-
lakov vystupujúcich do velkých výšok. 

určité menš&e množstvo hélia, ,a čo je prakvaipujúce. 
Lyle Broa'dfooit oznámil 'aj 'prítoimosf atomámneho 
kyslika. Je ho +tam do'konoa l0X tolko, asko zmeral 
Mamiiner 9 v atmosfére Marsu. Ten ůstý vedec to 
vysvetl.uJe ta+k, že vo Venušinom 'ovzduší nejestvuje 
ntjaké vertikále pr•eaniešavanúe plynov. 

Všetlto nlasvedčuj'e tomu, že sa V•ennša 'vyvíjala 
odlišným spásrohom alco nraša Zem. Zo d•emskej raťmo- 
sféry naprfeklad už 'dávno vyprchal vodík, ieb,o jeho 
únimlto+vá rýchlosf je nfzlta. Na Venuši pre+vlá'da sko- 
rio tá istá prffažlivosť +alto +ne Zemi ia ipredsa sa 
v horných vrstvách jej ovzdušfa nachádza aj vodík. 
Naporúdzi ostáva len jednio vysvettlende. Vodík sa 
ta.m musí usbavične 'cLo,pliisaf. Je nunaJvýš pravde,po- 
dobné, že vodík ve Ventišinej ratmosfére ipo•chádza 
zo slneiSnného avetra, ktorý je velmi bohatý n$ ;pro- 
tény, -kým .ja•d>ter 'deuté¢ňa je iv ňom málo. Venuše 
nemá :magnetické pole, alebo je ¢neušle než 0,05 % 
zemského, čiže nič ‚nestojí vi 'cesto vndlkandu klladne 
niab'vtých +protánPov zo cloněného +vatra do 'atmosféry 
Venuše. Altiste rovnakého původu aje aj hélium. 

Mer+ania tnfračenveným rádalámetnom neukázali ni-
jaký roZdiel medzi teplotou osvetlenej Ga n•eosvetle- 
nej člastfl .planéty, čo len potvrdilo dáivnejší fakt 
zo sovletskych Vener, že teplota dennej a n+očnej 
strany je 'Yakmer novntaká. Zato unedzi jasnými a 
temnými eblas4ami nia limbe +planéty ma 'ukázali ostré 
teplotně gradienty. 

Podia Sky and Telescope 4/74 spracovali: 
Tatiana a Marián Dujničovi. 

Podobne ako na predošlom obrázku, aj tu sa na-
chádza tropická rovníková oblasf Venuše s pásovi-
tými mračnami a konvenčnými bunkami. Podia Ver-
nera Suomiho z Univerzity v štáte Wisconsin sa 
tieto útvary dajú dobre opísať dnes už klasickou 
teóriou Georga Hadleyho z roku 1735 o všeobecnej 
cirkulácii zemského ovzdušia, v ktorej objasnil p8-
vod pasátových vetrov. Suomi však podotýka, že 
pri interpretácii záberov z Marineru 10 treba brat' 
do úvahy pomalá rotáciu Venuše (243 dni) v opač-
nom smere než v prfpade Zeme. 

MOŽNOST VYTVOŘENÍ UZAVŘENÉHO CYKLU 
PRO ČLOVĚKA V KOSMU 

MILOSLAV STRAKA 

Pro další kosmický •výzkum má mimořádnou důle-
žitost vytvoření uzavřeného životního cyklu pro člo-
věka v kosmické lodi. Bez vytvoření oáz života by 
nebylo prakticky možno :provést lety člověka k Mar-
su nebo Venuši, natož ke vzdálenějším planetám. 
Při těchto letech je nutno zajistit pobyt člověka 
v mimozemském ,prostředí po dobu třeba několika 
roků. 

Velkou pozornost odborníků i ,veřejnosti vyvolala 
proto zpráva, že na palubě kosmické lodi Sojuz 13, 
vypuštěné ze sorvětského kosmodromu dne 28. 'pro-
since 1973, je instalován systém OASA 2. Tento pří-
stroj byl peprvé instalován na palubě sovětské dru-
žice Kosmos 388 a pracoval v beztížném stavu 144 
hodin. 

Vycházejme ze skutečnosti, že na Zemi zabezpe-
čují výměnu látek mikroorganismy. Je tedy předpo-
klad, aby podobné 'prostředí uskutečňující látkovou 
výměnu bylo instalováno f na kosmické lodi. Mno-

hočlenné posádky kosmických lodí letících k pla-
netám naší sluneční soustavy by 'potřebovaly velké 
zásoby kyslíku .a velké zásoby potravy a vady, které 
by musely vézt od startu. Znamenalo by to obrov-
skou zátěž •a tak silné motory raket, které by tuto 
zátěž vynesly, nemá lidstvo «k dispozici. Sovětští 
vědci, kteří zpracovávají způsob zajištění několika-
letého Ppobytu lidí mámo zeměkouli, vybrali proto 
z nepřehledné řady mikroorganismů vodíkové bak-
terie. 

Vodikov.á bakterie má jednu zásadní chara,k'teris-
tfckou vlastnost: základním pramenem uhlíkové vý-
živy je pro ni kysličník uhličitý, vydechovaný rost-
linami Fa živočichy, tedy také člověkem. Pramenem 
energie těchto bakterií je 'vodík. Zvláštností vodíko-
vých bakterií je, že mohou růst ve zcela minerálním 
prostředí, chovají se jako mixotrofy, tráví i organic-
ké sloučeniny a syntetizují z nich buněčnou hmotu. 

Sovětskými vědci byl vypracován experimentální 
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systém. Byly postaveny .dva cylindrické kontejnery, 
které jsou spojeny plynovou komorou. V jednom 
z cylindrů 'probíhá elektrolýza 'vody (vznik O2+H2) 
a rostou vodíkové ♦bakterie, ve ,druhém se rozmno-
žují urobakterie, které absorbují přebytek kyslíku 
vznikající při elektrolýze ,a vydechují CO2, kterým 
zásobují vodíkové bakterie. Když byl 'tento ,přístroj 
instalován při prvém pokusu na Kosmu, pracoval 144 
hodin a za tu dobu se zvýšila 'optická hustota, podle 
níž lze soudit na úrodu bakterií, více jak devětkrát. 
Souběžně $ tímto pokusem probíhala pozemská kon-
trola; v laboratoři na Zemi se za touž dobu 'optická 
hustota zvýšila jen 6 až 7 krát. 

Člověk vytváří asi tři litry 'vody za den, tato 'voda 
při experimentu na Sojuzu 13 v systému OASA 2 
vstupovala do elektrolýzy, kde se rozkládala na vo-
dík a kyslík. Zpětně může dostat člověk asi 0.8 kg 
kyslíku za den. Vodík a ostatní kyslík vstupují do 
kultivátoru vodíkových bakterií, do kterého také 
přichází CO2, vydýchaný člověkem v přibližném 
množství 1 kg za den. 

Jak vypadá systém OASA 2 instalovaný 'na palubě 
S+ojuzu 13? Skládá se ze dvou 'kulovitých nádob, ve 
kterých jsou umístěny membrány. Na Zemi byly 
nádoby napiněny výživným prostředím pro vodíkové 
bakterie a urobakteri'e. Uprostřed, nad pultem říze-
ní, se nachází pumpa. V době letu byla pravidelně 
zapínána, .aby čerpala výživné prostředí z nádob do 
femm'entovačů, z nichž se současně ,odebírala bakte-
riální suspenze, 'která proudila do téže nádoby, ale 
z druhé strany membrány. Za letu pracovala pumpa 
celkově 12 hodin a rpřehnala přes fermentavače 
prakticky veškeré výživné prostředí. Hmota bakte-
riální masy se zvýšila 30X. V podmínkách kontrolní-
ho :pozemského pokusu zvýšení hmoty suspenze bylo 
znatelně menší. 

V kultivátoru vodíkových bakterií nastává biosyn-
téza, je to vlastně reakce: 6 H2 ± 2 O2 + CO2 = 
CH2O + S H2O. Vznikající látky se mohou stát zá-
kladem stravy člověka. Aby celé zařízení pracovalo, 
musí v něm byt udržovány některé dynamické rov-
nováhy nepřetržitě rprobíhajících procesů. A to není 
jednoduché. Je tedy systém OASA 2 řešením zajiš-
tění životního cyklu v +mim-ozemském ,prostředí —
při letech +trvajících několik roků? To nelze =Jedno« 
značně říci. V laboratořích na Zemi lze pouze napo-
dobit podmínky, které budou ve Vesmíru. Člověk 
milióny kilometrů 'vzdálený od rodné 'planety může 
být zaskočen chováním kapaliny, charakterem elek-
trolýzy, rychlostí buněčného dělaní v beztížném sta-
vu. Mohan vzniknout nečekané změny. 

Dosavadní kladné výsledky dosažené sovětskými 
vědci musí být znovu ,prověřovány v dlouhodobých 
pokusech. Zdá se však, že nastoupená cesta je 
správná. 

Nejsou však vyloučeny další objevy. Dosavadní 
způsob výživy kosmonautů — jídlo upravované tro-
jím způsobem, dehydrované, práškové, nebo rozdě-
lené do soust v sáčcích z uplastické hmoty, v balíč-
cích převázaných stužkami různých barev — i pří-
stroj pro vstřikování vody +do dehydrované potravy 
pravděpodobně upři letech trvajících několik roků po-
užit nebude. 

A člověk musí mít za letu nejen potravu, +ale také 
zajištění uzavřeného životního cyklu. Kosmická loď 
letící k jiným planetám bude osamělým bodem ži-
vota. Proto člověk nepoveze zásoby kyslíku a vody, 
obojí si musí cestou vyrábět. A tato obnova a uzav-
řený kruh je vskutku možný 'Jen 

epři soužiti člověka 
s bakteriemi. 

Sovětští vědci pracují na zdokonalení a 'hledají 
další cesty. Cesty, které umožní proniknutí člověka 
za hranici naší sluneční soustavy. 

Zpracováno podle článku Oasa v kosmu autora Ale-
xandra Kamina, kandidáta biologických věd, uvede-
ný článek byl zveřejněn v časopisu Technika mlá-
deži Č. 4/1974. 

OHLÉDNUTÍ 

ZA 
S IKY ILA IB IE 1Ml 

IVO HUDEC, RENĚ HUDEC 

Rok 1973 byl +bezesporu velmi úspěšným rokem 
v historii kosmonautiky, zejména co se týče letů 
s lidskou posádkou a letů automatických sond k pla-
'ne'tám. V tamto roce se vydalo za svojí kosmickou 
prací na +oběžnou dráhu 5 °kosmických lodí celkem 
se 13 kosmonauty na .palubě, z toho 2 sovětské So-
juzy 'a 3 americká Apolla programu Skylab. Let 
orbitální laboratoře Skylab 'lze jistě ,pokládat 'za nej-
větší kosmickou událost roku 1973 +a počátku roku 
1974. Jeho 3 +posádky strávily na palubě Skylabu 
celkem 171 dní. Byly 'to 'dny napiněné vědeckou čin-
ností +a velkým pracovním 'vypětím, ale také nepřed-
vídavými a mnohdy ,až dramatickými událostmi. Přes 
všechny potíže byl však .program Skylab nejen ti-
spěšně doveden do konce, ale i epřekonán. Ano, člo-
věk je schopen žít a pracovat dlouhou .dobu ve 
stavu beztíže a navíc je za letových podmínek scho-
pen reagovat na nepředpokládané události ,a prová-
dět i rozsáhlejší +opravy 'kosmických zařízení. To by-
lo totiž 'až 'do Skylabu Robsahem pouze vědeckofan-
tastických románů. Teprve závady na Skylabu po-
stavily činitele NASA před dilema „být či nebýt" 
— bud povolit astronautům rozsáhlé a náročné 
opravy zvnějška stanice, anebo ,utrpět těžkou ránu 
neúspěchem programu, který stál 2,6 miliard dolarů. 
Nakonec však slavil vítězství člověk, a dokázal tak, 
že v kosmonautice existují případy, kdy ho ani nej-
dokonalejší technika nedokáže nahradit. 

Nemůžeme se zde podrobně zabývat ,průběhem 
všech tří 'letů ke Skylabu. Byla by ,to spíše předloha 
pro knihu než pro článek d'o časopisu. Prosto uvede-
me jen základní fakta a podíváme se spíše na ně-
které zajímavosti ze zákulisí Skylabu. 

Původně mělo vyslání orbitální laboratoře pro-
běhnout v rámci 'programu Apollo Application, 
v němž se měla rve velké míře uplatnit technika vy-
vinutá pro přistání lidí na Měsíci. Ta se také uupla.t-
nila, 'ale jen v redukované verzi Skylabu, na nějž byl 
původní ‚projekt přejmenován. Toto +omezení bylo 
(po kolikáté už!) způsobeno škrty ve finančním 
rozpočtu NASA. 

Vše začalo 14. 5. 1973 startem nosné makety Sa-
turn V, která vynesla svůj třetí stupeň — .tentokrát 
adaptovaný na kosmickou laboratoř — na ,oběžnou 
dráhu s parametry Ha = 440 km, Hp = 424 km, i = 
50°, T = 93,2 min. Hmota 'stanice dosahovala 77,3 t 
(později připojením lodi Apollo vzrostla na 90,6 t, 
délka 22,6 m (s Apollem 35,7 m), maximální 'průměr 
centrální části 6,6 m a k dispozici kosmonautům 
byl 'obytný prostor 360 m3. A'tm'osféra se skládala 
ze 70 % kyslíku a 30 % dusíku o tlaku 0,33 atm 
— takového složení bylo užito poprvé, protože dří-
ve dýchali kosmonauté bud čistý kyslík, nebo mzduch 
podobného složení jako na Zemi. Hned ;po navedení 
na dráhu se 'však projevily první potíže. Jak se uká-
zalo, došlo během startu k odtržení části 0,6 mm 
silného hliníkového krytu, který měl Skylab chránit 
před 'mikrometeority 'a přímým slunečním zářením. 
Zároveň byl zcela urván jeden z hlavních panelů 
slunečních baterií, umístěných na +boku stanice. Dru-
hý 'panel sice :byl pna místě, ,ale nemohl být rozvinut, 
protože bpi 'blokován změsí •z ypozůstatků hliníkového 
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krytu. Laboratoř byla 'ochromena nedostatkem elek-
trické energie (sluneční baterie na ATM byly sice 
v opořádku, ale pro provoz celé stanice nepostačo-
valy) a navíc ztrátou krytu stoupla teplota v :obyt-
ných prostorách až na 50 C. 

To bylo bezesporu nejkritičtější období pro Sky 
lab, neboť jeho další .osud visel tehdy na vlásku. Na-
konec však bylo přece jen rozhodnuto vyslat první 
trojici ,astronautů vedenou zkušeným Ch. Conradem, 
aby se pokusila o záchranu Skylabu. Podle oficiál-
ního značení 'to byla mise Skylab-2 (Skylab-1 je 
vlastní kosmická laboratoř). Z Cape Canaveral tedy 
dne 25. 5. 1973 'odstartovala v lodi Apollo nosnou 
raketou 'Saturn 1B +první posádka, směřující k poško-
zené stanici. A právě .jí se podařil vpravdě husarský 
kousek — nejenže instalovala novy ochranný kryt, 
ale též pomocí speciálních nástrojů uvolnila zasek-
nuty panel slunečních článků. Vyžádalo si to ovšem 
namáhavou práci ve volném kosmu mimo stanici. 
Náhradní kryt měl tvar jakéhosi deštníku o rozmě-
rech 6,70X7,30 m z ,polyesterové fólie Mylar s hli-
níkovrou vrstvou a byl instalován skrze jeden ze dvou 
průzorů pro vědecké přístroje v boku stanice. Poz-
ději — při «pobytu druhé 'posádky — byl přes toto 
provizorní zařízení rozvinut nový, dokonalejší štít 
ze stejného materiálu. Ale již první kryt snížil teplo-
tu uvnitř Skylabu do přijatelných mezí a posádka 
mohla přistoupil k vlastní práci. 

Také další dvě trojice ,astronautů byly sužovány 
různými technickými problémy. Na počátku letu dru-
hé posádky vedené A. Beanem došlo k závadě na 
stabilizačních motorcích na boku pomocné sekce 
Apolla. Okysličovadlo — kysličník dusičitý — začal 
unikat postupně ze dvou kvadrantů stabilizačních 
trysek. I když nese pomocná sekce takové kvadranty 
čtyři, mohla nastat nepři jemná eventualita poruch 
i na nich. Proto se urychleně ,připravovala ona kos-
modromu další nosná raketa Saturn 1B pro případ-
nou záchrannou misi. Poprvé v 'dějinách kosmonau-
tiky .bylo totiž u Skylabu počítáno s možností startu 
záchranné lodi v ~případě havárie systémů transport-
ního Apo11•a u Skylabu. Vzlétla by ,pouze s dvou-
člennou posádkou, ale s pěti 'křesly nezbytnými pro 
návrat 5 astronautů. Nakonec však obavy byly zby-
tečné a druhá posádka přistála bezpečně ve svém 
Apollu. 

Třetí trojice zase měla :potíže se stabilizačními 
gyroskopy stanice. Ke stabilizaci a změnám polohy 
má Skylab celkem 3 gyroskopy to hmotě 190 kg, 
rotující rychlostí 8580 ot./min. Dva z nich se po-
rouchaly, takže bylo obtížné měnit polohu celého 
Skylabu, a docházelo tak k neplánovaně vysoké 
spotřebě pohonné hmoty manévrovacích jednotek. 
Díky úsilí -odborníků zde sna Zemi a posádky na 
stanici však byly všechny problémy .zvládnuty tak, 
že místo původně 'plánovaných 140 dni byl nakonec 
Skylab obydlen 171 dní. 

Pracovní den posádek začínal obvykle v 6 hodin 
ráno houstonského času a probíhal zpravidla 'podle 
následujícího plánu: 
06.00 — budíček 
06.15 — domácnost, kontrola systémů stanice, ranní 

zpráva to zdravotním stavu členů posádky 

06.30 — osobní toaleta 
07.00 — snídaně 
08.00 — začátek výzkumů 'a vědecké práce 
12.00 — 'oběd a domácnost 
13.00 — pokračování ve výzkumech a vědecké 
17.00 — tělesný trénink 
17.30 — osobní toaleta 
18.00 — večeře 
19.00 — plánování, příprava na další den 
20.00 — večerní zpráva ,o zdravotním 
20.30 — osobní volno, odpočinek 
21.30 — domácnost, kontrola systémů stanice 
22.00 — počátek spánku. 

Vzhledem k volbě oběžné dráhy trval „den" na 
kosmické laboratoři maximálně 58 minut, „noc" 
(doba, kdy stanice pralétávala zemským stínem) 
:byla kratší a 'trvala méně než 36 minut. 

Vědecké výzkumy prováděné z paluby Skylabu 
byly rozsáhlé, jejich přehled — z doby 'před startem 
— lze 'nalézt v Kozmosu 6/1971, 20, výzkumy sluneč-
ních observatoří stanice ATM jsou 'popsány 'v Říši 
hvězd 54/1973, 94. Astronomické experimenty byly 
ovšem pružně dopiněny pozorováním komety Kohou-
tek 1973!. Z paluby Skylabu byla nejen pozorována 
přístroji modulu ATM, tale navíc si ze Země 'přivezla 
třetí posádka ultrafialovou komoru ,pro snímkování 
komety, obdobná komora posloužila již při letu Apol-
la 16 na Měsíci. Při výstupech d'o kosmu astronauté 
kometu nejen fotografovali, ale viděli ji i pouhým 
okem. Kometa Kohoutek 1973! byla rovněž 'pozorová-
na z palub automatických orbitálních observatoří 
OAO-3 a OSO-7 a meziplanetární sondy Mariner 10, 
mířící k Merkuru. 

Velká pozornost se věnovala i snímkování zem-
ského povrchu a výzkumu nerostných zdrojů. Pátra-
lo se rovněž po vodních zdrojích v suchem posti-
žených oblastech Afriky, mapoval se Golfský proud 
a «pod. Každý člen :'osádky  byl vždy 2 ze 3 dnů 
podroben různým lékařským výzkumům. Ergometr —
v podstatě pevně přidělaný bicykl — se zároveň 
ukázal jako znamenité cvičební nářadí. Na rotujícím 
křesle se studovaly funkce vestibulárního ústrojí. 
Každý den ráno se astronauté vážili pomocí zvlášt-
ního křesla měřícího setrvačnou hmotu 'pomocí 
frekvence kmitavého pohybu, ta se měřila elektro-
nicky a ne přístrojové desce se přímo ukázal výsle-
dek. Podobně se vážily i veškeré zbytky potravy 
(aby bylo přesně známo přijaté množství 'a struktura 
potravin), ktoré se rozkmitávaly pružinou na desce 
speciálního zařízení. V beztížném stavu totiž nelze 
vážit způsoby obvyklými na Zemi. Ukázalo se, že 
astr'onauté ztráceli na váze jen asi během ,prvních 
30 'dní pobytu ve vesmíru, .pak se lidský organismus 
d•o značné míry novému prostředí ,přizpůsobil. Tomu 
nasvědčuje i to, že poslední posádka — ač :byla na 
oběžné dráze nejdéle — se po přistání nalézala do-
konce v lepším zdravotním stavu než členové posá-
dek předcházejících. Nyní 'se hovoří o tom, že člo-
věk je schopen uskutečnit dlouhodobé lety .ve ves 
míru v trvání 'až 24 měsíců — tedy v době dosta-
tečné pro let lidí k Marsu a zpět k Zemi. Je to 
bezpochyby velká 'předzvěst budoucnosti. 

práci 

stavu ;posádky 

Skylab-2 Skylab-3 Skylab-4 

Posádka: 
CDR 
SPT 
PLT 

Charles Conrad (43) 
Joseph P. Kerwin (41) 
Paul J. Weitz (41) 

Alan L. Bean (41) 
Owen K. Garriott (43) 
Jack R. Lousma (37) 
28.07.1973 

Gerald P. Carr (41) 
Edward G. Gibson (37) 
William R. Pogue (43) 

Datum startu 25.05.1973 16.11.1973 
Datum přistání 22.06.1973 

28d001i49m 
25.09.1973 09.02.1974 

Doba letu 59d11h09m 84d01h16m 
Délka letu (km) 18,4 X 106 38,8 X 106 55,5 X 106
Celk. doba kosm. vycházek 05h41m 13h44m 22h19m 

Tab. 1. Skylab v číslech 
Poznámka: CDR = Commander (velitel letu), SPT =Science Pilot (pilot 
V zátvorce za jménem je vždy uveden věk astronauta v době startu. 

- vědec), PLT = Pilot (pilot). 
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Posádka Skylabu-3 (zleva Jack Lousma, Owen Gar- Záběr pořízený posádkou Skylabu-2 zachycuje sta-
riott a Alan Bean) krátce po přistání na palubě ma- nici ozářenou slunečními paprsky. Nad centrální 
tei ské letadlové lodi New Orleans, částí je vidět rozevřený náhradní kryt. Podle slov 

Snímky: ČTK astronautů připomínal Skylab svými panely smeč-
nich baterií na sluneční observatoři ATM větrný 
mlýn. 



— 

w+Ti~ricm~xrř~ 
r TEST s1 *m 

J

Jako transportní loď sloužila v programu Skylab 
osvědčená kosmická loď Apollo e  na snímku v mon-
tážní hale Kennedyho kosmického střediska na flo-
ridském mysu Canaveral. 
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Takto to vypadalo na oběžné dráze, když se trans-
portní kosmická loď přibližovala k orbitální labo-
ratoři Skylab. 

Casové rozdělení činností posádek orbitální labora-
toře Skylab: 
A — spánek 33 %, B — jídlo 12 %, C — osobní hy-
giena 6 a/o, D — tělesný trénink 1 %, E — technické 
experimenty 6 %, F — lékařské experimenty 9 %, 
G — astronomické experimenty 8 %, H — pozoro-
vání zemského povrchu 3 %, — I kontrola a údržba 
systémů stanice, plánování a úklid 8 %, J — osobní 
volno a odpočinek 5 %, K — ostatní činnost 9 %. 
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Mozaikový obraz Mliečnej cesty. 

* 

* 

* 

M 33 v Trojuholníku. Takto pravdepodobne vyzer5 nasa galaxia pil pohPade zo smeru pólu galaxie. 
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Ani technologické a technické experimenty ne-
byly opomenuty. Zkoumaly se různé technologické 
postupy ve stavu beztíže a chování rozličných ma-
teriálů. Uvnitř .prostoru stanice se zkoušely i nové 
typy manévrovacích jednotek (jakýchsi batohů) pro 
pohyb člověka ve volném kosmu. Vědecká kořist 
všech tří expedic je značná, např. Jen mise Sky1a-
bu-3 přivezla zpět na 40 000 snímků zemského povr-
chu, 77 000 záběrů Slunce a 20 km magnet. pásků 
s naměřenými údaji. 

Ale nejen vědou živ je člověk. Při startu kosmické 
laboratoře byly na palubě zásoby 1070 kg potravin 
a 2 700 1 vody. Přes toto množství musely posádky 
vodou šetřit, povolená spotřeba činila na muže a 
den 3,8 1 na přípravu jídla ,a pití a 2,5 1 na mytí a 
ostatní účely. Kromě toho bylo zpočátku k dispo-
zici 2,3 t kyslíku a 1,3 t dusíku, hlavně pro obnovu 
a doplňování ,atmosféry v laboratoři. Jídelníček byl 
poměrně bohatý, spolu s nápoji bylo k dispozici na 
80 různých druhů jídel. Pro každého astronauta bylo 
sestaveno individuálně 8 různých •denních menu, ob-
sah, chemické složení, počet kalorií, bílkovin atd. 
byl přitom přesně znám. O tom, jak velký pokrok 
udělala „kosmická kuchyně" ve srovnání s minulos-
tí, nejlépe hovoří následující příklad menu. Byl to 
jídelníček č. 4 velitele Skylabu-2 Charlese Conrada 
('při jeho sestavování hrál roli ovšem i Conradův 
vkus): 

Snídaně: žitné vločky, moučník, káva s cukrem, 
oběd: :fazolová polévka, maso s přílohou, piškoty, 
broskev a limonáda, 
večeře: filé $ bramborovým salátem, žemle s más-
lem, jahody a grapefruitová šťáva, jako zákusek 
byly na jídelníčku sušené meruňky a káva s cuk-
rem. 
Pobyt na Skylabu se neobešel ani bez úklidu. Od-

padky v plastikových sáčcích — byly odstraňovány 

* * * 

HĽvI z:oA 
V 829 Aqi 

Roku 1935 Hoffmeister objevil novou krátkope-
riodiekou proměnnou hvězdu, jež byla později ozna-
čena jako V 829 Aqi, 'a určil její typ. PřžřadU ji k ty-
pu Ažgol. Později, roku 1945, se znovu zabýval touto 
proměnnou 'astronom SOLOVJEV. Bylo publikováno 
jejich 9 minim, získaných fotograficky, ale tvar svě-
telné křivky 'ani doba světelné změny nebyly podle 
všeho určeny. Podle Solovjeva má hvězda amplitudu 
10m-10,5m zatímco v OKPZ se udává 11,2m-12,0 . 
Spektrum V 829 Aqi je F5. O baravném 'indexu není 
možno příliš uvažovat, neboť obě 'amplitudy byly 
získány fotograficky. 

Již delší dobu se touto hvězdou zabývám vizuál-
ně, zatím však bez ,nejmenšího úspěchu. Její jasnost, 
podle spousty získaného materiálu, se jeví konstant-
ní a odpovídá Solovjevově. Jestliže má však ampli-
tudu 0,5m, resp. 0,8w, je v mezích možností vizuál-
ních pozorovatelů sledovat změny jasnosti této hvěz-
dy. Minima se nepředpovídají, neboť není určeno 
základní minimum lani perioda, je proto vhodné bě-
hem ,noci, 'asi tak po hodině, odhadovat její jasnost 
a sledovat, dochází-li k nějakým změnám. 

V 829 Aqi: = 19h41m56s; 
Ekv. 1900.0 = 03°16'0; 

roční ‚precese: +3500 
+0'144. 

Hvězdu vyhledáme poměrně snadno podle otištěné 
mapky, Antonín PLISKA 

do prázdného kyslíkového tanku bývalého 3. stupně 
S-IV B, který je těsně pod obývacími prostorami. 
Aby se tam netvořil tlak plynů, byra tato nádrž 
občas vypuštěna do vakua, takže v ní bylo praktic-
ky vákuum. Proto se odhazování odpadu dělo po-
mocí malé pneumatické propusti. 

Máme-li na mysli vzrušený a dramatický počátek 
Skylabu, musíme se zmínit i o vzrušující příhodě ze 
samého kance, z návratu třetí 'a poslední posádky 
zpět rta rodnou Zemi. Astranauté totiž nemohli uvést 
d~o činnosti primární systém stabilizačních motorků 
přistávajícího velitelského modulu Apolla, který sta-
bilizuje kabinu během kritických okamžiků brzdění 
v zemské atmosféře. Byl „proto zaktivizován systém 
náhradní, který k 'velké úlevě posádky fungoval 
výborně. Po přistání se zjistilo, že astronauté pře-
hlédli nesprávné nastavení «polohy spínačů. 

Odhaduje se, že ;potrvá 5 až 7 let, než se vyhod-
notí všechen vědecký materiál získaný z ;paluby Sky-
labu. Samotná stanice, nyní již opuštěna, zůstane 
rva oběžné dráze ještě 'asi 8 až 10 let, než shoří 
v atmosféře. Budeme ji tedy možno i nadále za 
příznivých podmínek sledovat, «jak 'obíhá naši pla-
netu. A podle posledních zpráv se nevylučuje, že ji 
v budoucnosti krátce navštíví některá z posádek 
současně vyvíjeného raketoplánu. 

MARINER 10 PO DRUHÝ 
RAZ PRI MERKÚROVI 

1974, ktorú vy-
druhom návrate 

Foto: ČTK-UPI 

Snímka povrchu Merkúra z 21. IX. 
slala sonda Mariner 10 pri svojom 

I
k planéte. 
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SNÍMKY OBLOHY JEDNODUCHÝMI 
PROSTRIEDKAMI 

Dr, IVO ZAJONC, CSc, 

1, Úvod 

Fotografie, ktorá nachádza v súčasnosti uplatnenie 
+tákmer vo vsetkých odbonodh ludskej čk nosti, má 
pne =astr,anbni-a milmbadadne velký :význam. Okrem 
trvalého a varného zobaiazenta °všetkých javov na tu 
upliatňnuje najjmá ,schopn!ost zachytit !aj rtůe vesmírne 
objekty, cktmé eú ludskému toku ne=dofstupné. .Prin-
cipam rteljto mtočnosti je :sohopnost žotogratrlckej 
vrstvy !akumulevat účinky nialých svetelných kvánt, 
neschopných podráždit Moko oa vyvolat zrakový vnem. 
Po =dilhšom rosvetlaní ( ex!pozícii ) na zaohytta na foto-
gra+fioký film salebo platňu aj tie =objekty, ktoré by 
sme neuvideli ani velkým ďadekohladom. -Miliardy 
li-vjezd Mhečnej cesty, jemné tkanivá galaktických 
hmlovín ů slabé obláčiiky vzdialsných gtaůa úí by nám 
zastali bez pomoci fotografie navždy neznáme. 

2. Ako fotografovat oblohu bežným fotografickým 
prístrojom 

Vela zaujím+avých a často aj ve~decky cenných vý- 
sledkov móžeme získat fotdatparáitaivi, ktoré sú bež- 
ne v rpredaji a sú pSvodne určené na získ=awanie 
„pozemských" sníun=ok. 

Ak umiestlime náš flotoaparát na stativ a budeme 
extponovat nůelttorú čas.t roblohy =aspoň 15 minút, 
hnrsezdy nám °vykreslia n!a filme =oblúkovité dráhy, 
ktoré sú dólkazom !otáčamiia Zeme. Na citlivý film 
lehko zachytíme !aj hviezdy slabšie, než !a+ké vidíane 
volným Okem. ,Ak exponovaným po-Tom preletí ,práva 
ry'{asný meteor, zís,ka!me na snímke jeho stopu. Trakáto 
foflografia je rvedecky velmi cenná. Expo.no!vanie 
nozličných častí oblohy v čase m-azima meteoric-
kých no-jev viacerými komorami je •je=duvou z mož- 
ností, rako zlekat j'ednoduchým,i t~otaa,j~aráftmi cenné 
výsledky. 

Ak stepy hvůezd rprekOpínrujeme n+a iný film (biele 
hviezdy na čierno!m pozadí) áa z neho potom na .pa- 
pier, ,máže(me ltakúto Ikápiu spracovat rna .presnú ka 
!p!odmobnú mapu oblohy. Na začůatok každej stopy 
nakreslíme stušem Yknrúž•ok, který svojou velkosteou 
zodpevedá j1asnoslIl hviezdý ra pripojíme prípadne aj 
príslušné označenie. -Pcti-žijeme na to tuš, do «ktorého 
pnidáme 4% dvojchromanu ,draselného, takže na 
nebude ro;od'ou zmývat. 'Pot-oni můžeme -stopy dvviezd 
vybdetit v aomtolku 15 g kyan!atoželeznanu draselné-
ho =a 40 g shmnatanu  so-dnéh'!o v 1000 -ml vody. !Potom 
~ebrámak vyperieme wo vede =a usuší,me. 

alná ,možnost spočíva v tom, že nra začiatku stSp 
pre,pichneme =do papieravého pozáitívu otvory ,prime- 
ranej velikosti, čím získame ,;negiatív", který potom 
tpolo,žime rgpát na p!a,pier rovinakého formátu ci=tlivou 
vrstvou obrážený von, papienovoiu vrstvou k foto- 
grafiokému mfateriádu sa =onviettime. Na unovom =pozi- 
tíve dostaneme len hviezdy, +ako tmavé body na 
bielo.m pozadí. Pritem 'bude esne zachytená ůch 
poloha ra raj ‚velkost. !Mierku mapy můžeme .aj zváč- 
šo:vat, tak máme z.váičšovací prísároj na wpríslušný 
formát. 

Výkonnost ná!šho fotoaparátu na hviezd:nu t?oto- 
grafiu =bude 'záv,isriet =od toho, aký je pniemer jeho 
objektivu, tiká je jeho svdtelnost, ,ale aj •od citli 
vosti filmu a pmús'značnasti oblohy. -Obj-ektív s váč- 
ším průemerom zachytí slabšu1e hviezdy sako :objektiv 
menší=oh n~ozmerov. Svetéinost i'objelktívu (pomer me- 
dzj pniemerom robjektívu =a Ohniskovou vzdi+alenos- 
t+o!u — D: f) má vými:am narjm0 pni zobrazovaní 
plošných abj.ektov (hmlovin, komét +a pod.). Chins-
ková v:zdialenost !objektivu je úmenná ®ierke, v kto- 
re,j nám !piístroj zobrazí fotografované objekty. Pni 
použití bežných fotografických 'pristro jo.v budelme 
preto pravdepodobne sklamaní mtepatpnými r,ozmer-

md Slnka :alebo :Mesůa•oa. Td-eto telená budú sa nám 
zobrazovaf s priemenom 0,5 -až 0,8 mm. Nasledujúoa 
tabulka nám znázorňuje závislost miemky snímky 
od ohniakovej vzdialenosti =obj•dktíivu. 

Ak je ohnisková vadla-lenost fotoaparátu •váčšia 
(10-20 cm), může nám iposiúžit na zachytenie vý- 
vaja slnečných =alebo mesačných zatmení. Fotoapa-
rát orientujeme tak, aby obraz bol prd piv-aj expozí- 
ci=i ,pri Ipravom roikraji zorného pola. d{aždý další =ob- 
raz potom exponujeme uLa sten istý megatív 9po 'uply-
nutí troch mNnút. Obrazy -bu-dú !od seba 'dostatočne 
vzdialené. Sri fotografii Sluka ,je potrebné objektiv 
čo uiiajvjac zaclonit na mvetelnost 1:30, prípadne Po-
užit hustý filter. 'Objektiv sústreďuje značná tepel- 
riú energju na uzávůenrku f~otolaparátu aa je tu nebez- 
pe•čenstvo jej prepálenia. Preto m~edzri !ea~pozíciami 
pokrývame =objektív =odnínnatelň+ou čiapiQou. Na sním-
ky rSlnka použijeme málo citlivý film '(3 až 10 Din) 
a hrátku expozíciu (1/100 až 1/1.000 sek.). Sri foto-
graf-ii MesiaOa m.ánne :k dispozícii =ovela menej sve#- 
la. Fiefto nepoužijeme filter ta expozíciu v:olíme 1/10 
až 1/25 sek. pni clone 1:8 =až 1:11. F=oužijeme film 
s vyššou citlivostiou (:asi 15 Din), libový je ešte do- 
štatočňe jemnozrnný +a dovolí dostatočne vyseká do- 
datočné zváčšenie negatívu pni ltopíno.vaní. 

3. Malý fotografický pristroj na jednoduchej 
paralaktickej montáži 

Aik za mám ‚podal vyrůešit =probiém synchránneho 
pohybu nášho fotoaparátu so zdanudvým =pohybem 
oblohy, získané stopy hviezd už nebudú mat ,podobu 
pásov, ale zoibrazia sav podoba bod=ev =alebo men-
ších pláoh kruhového tvaru. řllavný význam takého 
-aruadenia je v tom, -že d!gpadajú.ce svetlo prichádza 
v prípade ákaždého tobjektu (naps. stálice) stále do 
toho ůstého bodu, :jeho účinek sa kumuluje, +a tak 
sa nám potlarí zachytit +aj velmi; slabé li-vjezdy, kte-
ré na namohli psi rnepohyblivej @komore uplatnit. 
Nasledujúce tabulky nám poskytnú základné drnfor-
má'cie o nn!ožnosi ti'ach fotoaparátu, který máme k dis-
p-oaf-ohi. Nájdeme tu predovšetkým najnižšiu h'v ezd-
nu ‚velkost, ktorú -ešte zadhytí náš pmístno-j a ďalej 
n!ajdlhšiu expozíciu, Iktorú si můžeme dovolit bez 
toho, že -i-a na ottlivom matesiá9 začne prejavovat 
půsoibenie rozptýleného svetla oblohy (sivý závoj). 

Zisk na hviezdnych ti—ledech =bude závůsiet =od dIž-
ky expozicie a .priamenu -objektivu [aj =od citlivosti 
použitého fotografického materiálu). 0 tom nás :in-
formujée tabulka č.4. Uvedené tabulky, ktoré sú zo-
stavené -na základe poznatkov oastnonbma de Veau-
culeura, :nám snajú poelúžit na získanie celkového 
prehladu o možnostlaoh rozličných prístroj-ev, a 
preto sú Otu zahrnuté raj údaje .o -optika, ktorá svo-
jimfi rozmermi prekračuje hranice •bežných -amatér-
slkych !komár. 

-Na obr. 1. máme vyobnazenú jedno-duchú para-
l-aktl-ckú montáž, ktorá nám !umožňuje vedeme foto-
grafického ,prístroja za hviezdauni pni niekolkominú-
tonej expozíoii. Je ‚vyrobená z drese. Zák-ladem je 
dutý trojubolník z =d'osák; jeho ‚vodorovná sákladňa 
zviera s preponou ohol 90° minus zemepdsná šfmka 
ni-Lata (90° — cy). V horne) časti tejto konštrukcie 
umiestnime opomocou -otáčivého čapu stolik so stI-
pikem -na u-pavnenie foto+aparátu !a vod'iaceho da-
leko-hladu. 

Základná °vod-orovná čest -i šikmá deska ni-ajú 
rovnaké rozmery 75X100X30 cm. Základná doska 
sftejí na troch skrutkách, -které budú slúžit na vy-
rovnanie jej polohy. 0bidve +desky sú v mieste, kde 
zvdeniajú uhel 90° — , spejené závesmi (pánittni). 
Desku, která podopdera šikmá čest, !urobíme taká 
dlhú, raka znám vychádza podia výpočtu: dlžka vrch-
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nej šthmej dosky X cos b. Potom sa táto doska 
spojí cpát závesmi $ vrchnou doskou. Po ,uppevnení 
ju poséMame +po zákl'adnej ,doske tak +dlho, taž sne dzi 
nimi vzn+Lkne pravý uhol (90°), ktorý si skontoolu-
jeme uhiounerom. Zv+islú dosku upevníme medzi dye 
lišty k základnej časti. Potom rovnakým spésobom, 
lenže v menších mlozmeroch vyrobíme pohyblivý sto-
lek nášho zari'adenůa. Jeho uhly volíme tak, aby 
vrchná Boska stolika mata vodo¢+ovnú (polohu. Na 

Obr. 1. 
Jednoduchá drevená paralaktická montáž na foto 
grafovanie oblohy malým fotoaparátom v spojení 
s vodiacim (pointačným) ďalekohladom. A — bočný 
pohfad, B — pohfad za zadu, C — pohlad z vrchu 

s;toliku je potom upevnený stlpik z hrubšieho hra- 
nola ,a na ňonr +vidlioa tvaru °písmena U, ktarú je 
možné sklá at dopredu ra dozadu. stLpůk je otočný 
aj tokolo svojej osi, ktorú tvori 6 až 8 mm skrutka. 
Na vtdliou opotom upevníme n+ašu fotokomoru +a kon- 
trolný dalekohlad, ,ktorý tmá mat +o'hniskovú vzdia- 
leno.st 30-50 cm. Ten nám bude siúžit ako poi;ntér 
pni .sledovaní hviezd naším zar'vadením. Treba, aby 
sfine v •zonniom poll jeho okulátra umiestůli vlfiknový 
kríž talebo Hnú značku, na ktorú budeme orientovat 
htviezdu pni vedení pristro,ja. Zari+aden?ůe musíme po- 
stavit tak, +aby čap spájajúoi stolí+k so šůkmou dos-
hon bol ntamierený st Severku, alebo Ipr•esnejšie do 
smeru nebenkého pólu. Pomalý pohyb za hvlezdami 
ztabezpečujeme ,tým, že sta ,osku umůestenú na vLd- 
LLctL +po strana pristroja na¢notávlune pom+aly pntvrú- 
zolk alebo strunu, p tpevnenú ik ,otáčavému stolíku. 
Tak sa aposúva jeho spodná čast d+olava Pa komora 
sleduje pohyb hvYezd. Aby bolo s+avijasle povrázka 
pomalé ta rovn+omerně, móžeme +k osmu použit prs-
vodové za+rtadenie do pomsta (natpr. no starých ho-
din). 

Postup pol fotografovaní sa začíta tým, že foto-
aparát za+mleatime pnib:litsie sta zvolená čest toblohy 
a d+alekollliadom vyhbadáme vhodtú hvtezdu, .ktomú 
nastavíme na značku v aoanmom ,poli. Potom ,psaipra- 
víme posuvné zartadenie do pohotavosti +a o.tvoríme 
u?záver fotoaparátu. YStalekohlad:om potom sledujeme 
stále zvolená hviezdu pom000u posunu, ktomým rov- 
nomerne otáčame. Iivie~da sa nám nesnila vzdtalit 
z ,pniesečníkotv +v1áknovéh'o tkríža alebo tnej značky 
v zomnom poli. 

4. Malý astrograf bez pointačného áalekohfadu 
Jednoduchý +astno'graá, letový v dalšej časti ,opisu-

jeme, nepottreb:uje vůbec potntačný ddalekohlad +a 
pomocou ne,ho m&žeme uskutoč+nit taj dlhš,ie expozL- 
cie +bez tao, že abudeme pozerčat sta ,oblohu. Jde 
o kanštrukciu, která v vaku 1943 vyskú"sal známy 
so,vietsky astranóm B. A. Voroncov-Vel+j+am,inoty. Vy- 
chátdza z rtoho, že pohyb hviezd nemusí byt krátko- 
oihniitakovou komorau ,celleom presne sledovaný +a že 
použitý posun může mat +aj charakter krátkych also-
kov. Piopritom je 'však zabezpečené, aby nevznikli 
váčštie nepmesnosti v pohybe, Etakže obria•z hviezdv 
nta cůtlivom unateiiňáli sa v ,priebehu ezpozícle ne- 
vychýli v.ůac ako 0 0,025 min Qprijatelná hrannca ne- 
ostrostti ). 

,Základam prístroja [obr. 2 a, b) je clonka s tro+mi 
nlastavavacimi s'krutkami. Pod tsklonem 90° — ej, je 

k nej upevnená dalšda clonka, podopierasá po+dpe- 
rau. Na ši+kmej doske je upavnený tro+juholsík, aký 
sa opou¢íva pni rysotvaní. Trojuholník mženi stranou 
AB t la nebeský pól; Itým je zjednodušená orientácia 
za?r'ladesí'va. Hrubá tpolámnta os (4), ktorá může byť 
aj z dreva, je nalůsovas,á do gulóč?kového ložiska. 
Po+lámna os nesie na vrohruom konci ši¢+okú drevenú 
vidlicu (6), v ktomej sa atáča mám (8) okolo +dvoch 
čapov (7). Vnútri sáhnu je upevnený fiottaapar•á?t. Na 
os vtidlice je namontovaný ,kruh z pr•eglel'ky, tktorý 
sa ,p+ritláča k vitdlioi nkrutkou °(13), čí+m sa upevňuje 
sklon iastmografu v Ipo(tr.ebnej poloha; může stat aj 
delenie na stupne. Pad vidlioou je skríž z kovových 
pásov so sYkrutlkanui, ne ktomé navesujeme ¢áv+ažia 
pni napínaní tažného tpásu hodůnavej osi. Na spod-
nosu kotel polárnej asL je en+astrčený vodtacd kruh, 
ktorý možno :pomocou príruby (15) pevne spojit 
s osou, alebo ho uvtoYuvit. Ovláda ho cskruttka (16), 
ktorá stahuje a uvolňuje pružná časf prí•ruby. Vlast-
ný kruh je drevený. Na ňom je upevnený tažný pá- 
sik (17), vyrobený z •pružného ocelového plechu, 
alebo z pevného plátna (napr. z pásky pre ?pínací 
stroj). Jeho skoniec je zachytený sta .matici (20), 
ktorá sa aposúva pni otáčanL tskruitky (18). Skr,utka 
sa nachá+dza v nevine kruhu ,a pohybuje sa bez vůle 
v ložiskách (19), vyprtacovaných v ůohytných pod-
parách. Aby sa nratioa pni 'otáčení skrutkou nestá-
čela, je pritlačená zboku platničkou (21). Na hlavici 
skru.tky je u,pevnený drevaný kruh ,priemeru okolo 
20 am. Aby náš pmísíroj +presne tpracoval, musíme 
vetovat +pozornost výpočtu rýchlosti pohybu skrut- 
ky, tkterá ,poháňa hodlnovú os. Za sekundu hviezd- 
neho času sa pohne hviezda o 1°:239. .Akú +dížku bu-
de predsitavovat 1° ta t2Llme sá+šho fotoaparátu pri 
ohniskovej vzd'valenosti f, si vypočítame podl,a vzor-
ce f:57 (v milimetrech). Aby neostrost nebole váč-

Obr. 2. 
Paralaktická montáž pre malý fotoaparát bez poin-
tačného ďalekohfadu podia Voroncova-Veljaminova. 
A — bočný pohlad, B — detail posuvu hodinovej 
asi prístroja; 1 — skrutka podstavca, 2 — drevený 
rám prístroja, 3 — trojuholník na nastavenie smeru 
polárnej osi, 4 — polárna os, 5 — gufáčkové ložis-
ko osi, 6 — vidlica, 7 — deklinačná os, 8 — nosič 
fotografického prístroja, 9 — fotografický prístroj, 
10 — skrutka kríža na upevnenie závažia, 11 — ko-
vová guma na uvňznenie napínacích závaží, 12 —
kruh na upevnenie prístroja v deklinácii, 13 —
tlačná skrutka na upevnenie v deklinácii, 14 —
kruh hodinovej osi, 15 — príruba na upevnenie kru-
hu na hodinovej osi, 16 — skrutka upevňujúca kruh 
hodinovej osi, 17 — tažná páska hodinovej osi, 18 
— skrutka pohonu hodinovej osi, 19 — konzola 
s lůžkom pohonnej skrutky, 20 — matica s upevne-
nou tažnou páskou, 21 — prítlačná doštička tvaru 
L, zabraňujúca otáčaniu matice okolo osi. 
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šla •a1co 0,025 mm, :nesmie ;astr•ograf zostat nepohyb- 
lfivý dlh5ie ako 0,025: (f: 13623) čiže 341 : f (výsledek 
v sekundách). Pol f= 100 mm 9a •tento čas teda 
rovná 3,4 sek., wpni f = 50 mm je 6,8 sek. Ak pozná-
me začiatofk 'ezp'ozí,cie, vieme, v akej polo:he hodfn 
máme pohnút skrutkou. Na tento ofeT si móžeme 
zostavlt :tabulku tenmínev ,pohybu. 

Ak je a• polomler ivodiaceho kmuhu (14), h je stú- 
pamie skrutky a a1 je čast !obrátky, o kterú treba 
posunút skawtkou za fikaždých 5 sekúnd, potom 

2r : (h:n) = 86164: t 
kde 86164 je počet siredných sekúnd v hvfezdnom 
dni. Ak h je dané, ipotom t volfine tak, aby výsled-
kem Fbol celý uhel; r potom vyp,očftaane .podle toh- 
to vzorca. Obvod kruhu na hlavici skrutky •potom 
rozdelfine na prfslušný počet dielov aotáčame s nim 
ma každých t sekund 'o jednu mrnačku. 

Pri prfprave pristroja na prácu uvelní,me uajprv 
vodiaci kruh, .rnamteri,me fotoaparát do žiadaného 
amoru a potom kruh upevníme. Na vhodnú skrutku 
jednoho no štyrooh aiam ea1 anapíniacieho kríža umies- 
time závatie atak, aby napinalo fažnu pásku. Potom 
odkryjeme objektfv fotoaparátu a exponujeme. 

Aspoň ,v 'krátkosti tu spomienfleme iný .druh pohy-
bového zami•adeni+a pre malý astrograf, který vychá- 
dza z •drevearej parrala'ktickej montáže (obr. 3). Ide 
o dva kruhové dosky, 'ktoré sú spojené hrubou 
skrutkou. Spodná, váčšia .do5ka je upevnená na ma- 
sfvny •drevený ipodstavec vypinený bettínom alebo 
kovovým šrotom. Jej sklon je taký, aby os dosák 
smer,ovala k nebeskému pólu. Na vrchnej pehybli- 
wej d,oske je umiestený k •drevenej komole fotoapa-
rát s pohyblIvým 'klbom. Pohyb okolo h•odtnovej osi, 
který má kompanzovat zdanlivý pohyb hviezd, tu 
umožňuje d•vojioa drevených ramien, 'ktoré sú k se-
be fah'ané gumeným pásom a odtiáčané skrutkou, 

f (cm) 5 10 

1 ° = mm 0,9 1,7 

1 mm = 68,8 34,4 

Mesiac 
Slnko 0,5 
pj v mm 

0,9 

Tab. '1. Mierka zobrazovania objektívmi rozličných ohniskových vzdialeností (Y) 

A 

B 

Obr. 3. 
Jednoduchý typ paralaktického zariadenia na foto• 
grafovanie oblohy bez pointačného dalekohTadu; A 
— bočný pohfad, B — pohYad z vrchu. 

upevneno,u v matici na jednom mameue. Jedno ra-
meno je pevne spojené so základným, nepohyblivým 
kruhom, druhé je na rpohybllvej častí. Na základnom 
kruhu je otupnfa s presným delení n, na ňu uka-
zuje kovový hrot npevnený :na pohybltvom kruhu. 
Vychádzame z úvahy, že obloha sa posunie za ho 
dánu o 15°. Ak si oblúk, prislúchajúci tejto buhlovej 
hodnete, rozdelíme na 60 dlahy, potom sa bude 
naše montáž pohybovat syncbrbnne s hvíezd,ami, ak 
s ňou •pohneme o 1 dtehk stupnice za minútu. 
S montážou pracujeme tak, že na jprv namlerime 
fotoaparát do príslušného smeru, otvorime uzúver 
a potom otáčame skrutkou pomaly tak, aby vždy 
po minúte prešfel ukazovatel na dalšiu značku stup-
nice. Pohyb prltom r.iaadime podfa vreckových hodin, 
na ktoré si svietime tlmeným svetlom. 

15 20 30 
2,6 3,5 B 5,3 

22,9  17,2  ~  11,4  1 
I 

1,3 1,8 j 2,6 

50 100 
8,7 ~ 17,4 
6,9 I 3,4 

4,4 I 8,8 

Svetelnosf 
objektivu 1 2,5 I 

1:3 10,2" 12,1"
1:5 11,2 13,1 ~ 
1:7 11,8 13,7 
1:10 12,4 14,3 

~ 

Tab. 2. Hviezdne veYkosti (m) najslabších 
priemerom a svetelnosfou 

200 

I 34,8 
1,7 

18 

Priemer objektivu v cm 

5 

13,6" 
14,6 
15,2 
15,8" 

7,5 10 15 I Zt) 

14,4m 15,0"' 15,8 16,3"' 
15,4 16,0 16,7 17,2 
16,0 16,6 17,3 17,8 
16,6 17,2 17,9 18,4 

hviezd, ktoré mažu byť ešte zachytené objektívmi s róznym 

Svetelnosf I 1 1,5 I 2 I 2,8 3,5 " 4,5 6,3 8 10 

Maximáina 
expozícia 
v min. d 

5 10 15 
J 

30 
 i 

I 45 
, 

75 150 240 ~ 
, 

360 

Tab. 3. Maximálne expozície, ktoré dovoYujú získal sni mky pri určitej svetelnostl objektivu tak, aby ne-
vznikal celkový závoj fotografického materiálu. 

Expozičný čas 
Priemer objektívn v cm 

7,5 1 2,5 5 

1 min. 
5 

10 
30 
1 hnd. 
2 
4 
6 

7,1m 
8,5 
9,1 

10,1 
10,8 
11,2 
12,0 
12,5 

9,Om 
10,5" 
11,2"' 
12,1 
12,6m 
13,1m 
13,8 
14,6 

10,5 
12,0 
12,5 
13,5 
14,1 
14,6 
15,4 
15,8 

11,3 
12,8 
13,3 
14,3 
14,9 
15,4 
16,1 
16,6 

10 

11,9m 
13,4 
13,9 
14,9 
15,5 
10,0 
16,8 
17,2 

15 20 

12,8 
14,1 
14,6 
15,7 
16,2 
16,7 
17,5 
17,9 

13,1 
14,6 
15,1 
18,2 
16,7 
17,2 
18,0 
18,4 

Tab. 4. Najnižšie hviezdne triedy, ktoré ešte zachytl-me pol rézne dlhom expoz►čnom čase objektívmi 
rozličných priemerov na citlivý materiál. 
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ZA BULHARSKÝMI PER2EIDAIVII 

TA 

Na pozvanie Astronomického observatória v Starej Zagore, sa 5-členná výprava astronómov - ainatérov 
zo Slovenska zúčastnila na astronomickej expedici! v Bulharskej Pudovej republike. Na expedíciu bolí 
vyslaní Slovenským ústredím amatérskej astronúmie v Hurbanove: Peter Augustín, Monika Hanáčková a 
Dana Kapusňáková z Komárna, Kamil Kyselica z Jura pri Bratislave a Martin Brezina z Hurbanova. 
Účastníci expedície nastúpili cestu 31. 7. 1974 medzinárodným rýchlikom Transdanubium z Nových Zám-
kov cez Štúrovo, Szob, Curticip, Topolec a Videle do Russe. Odtial osobným vlakom do Starej Zagory, 
cez Kardžali až do Bielej Brezy vo Východných Rodopách, kde bolo stanovište expedície. Výprava do-
razila do Bielej Brezy 2. 8. 1974. Cesta trvala spolu 47,30 hod. 

Prvá paša zastávka a zví tanie sa s bulharskými 
astromómame 'bolu v Starej Zagore. Čakalň nás 'na 
stanIci štyria pracovnici starozagorského observató-
rria na čele s odborným pracovníkem s. Kazakovom. 
Po-Svítali .nás velmi milo. Z'obraiii nám hatožinu, uloži-
ši ju ,v úschovmi, objednali taxík °a vyvdezli nás do 
hv=ezdámne, vzdéadenej asi 6'km od delezničnej sta-
nice. Potom sine sa muli množnost po dlhej cesto 
osprchovat. Narýcblo nám urobili obložené chlebíč-
ky, zajedlo mne si, vypili za pohár dobre chladeného 
kefíru, prezreli hvezdáreň so zardradením ,a potom 
v draužnej besedo motrvali aaž do 1. hod,, po pomoci. 
Ovláldanie ruského jazyka mám uluhčilo rozhovory 
s bulharskými priiatelm7. O =pol štvrtej ráno bol 
budíček. Narýehlo srno si pobrali svoje vad a peši 
sme absolvovali cestu z hvezdárne na železničnú sta-
nicu. Našu výpravu spr-evádaal pracovník hvezdárne 
s. Dimltro•v, který nás odprevadll raž do Bielej Bre-
zy. 

Kmasnyan východorodopským prostredím, lem=ova-
ným obrovskými niasivmi kamenných hůr, kde ras-
tie len mladá, 'asi 20 ročná +bučina, dubina, borievky 
a opapradie .a kde sa na malých kúskoch, ručne vy-
klčovaných a ,upravených plo=chách půdy pestuje 
známy turecký tabak, cestovali mne z Kardžali do 
Bielej B:rezy +autobusem českoslavenskej výroby. 

Biela .Breza, po bulharsky nazývaná Belataja Bre-
za, leží vo Východných Rodopách asi 35 km od tu-
reckých hraníc ve výšk'e 1020 metrev .n. m. Je 'to 
krásne .turistické prostredie, do kterého vedú v str-
mých svahach novovybudované asfaltové cesty, kto-
ré akohy nikde nekončili, len sa tadz vinú úpine 
v protichodných zákrutách rodepským pohovím a 
v každom z rekreačných stre.dísk sa rozšíria, aby 
turisti so svojimi meskvičmi, volgami a varšavami 
malí kde zaparkovat. Ďalšia zvláštnost, xktorú naši-
nec v slovenských velhorá'ch málokde vidí, je vodo-
vod, zavedený •všade !v týchto +rekreačných oblastiach, 
a na každých 300-500 m z kresaných skál vymuro-
vané studno, z kterých vodovodným ,potrubím tečie 
čerstvá, ako lad studená voda. Sú to miesta, kde 
má každý návštevník m=ožnost sa +občerstvit ,a po 
dihej =a únavnej neste raj dakonale poumýsat. 

V Bielej Breze na rozloho niedoolakých hektámoch 
půdy rastie na•ozaj biela breza. Jedna z legiend ho-
vor!, že niekedy pred rokmi !stý ruský človek do-

niesod na toto miesto sedem semien bielej brezy, 
ktoré na rozličných miestach zasadil .a z týchto sa 
postupne vozrástol celý br•ezový háj. A na'ozaj, nik-
de ve Východných Rodopách nerastie breza, len na 
tomto miste. Preto ho odvtedy volajú Biela Breza. 

V Bielej 'Breze nás privítali velmi milo. Zástupca 
velitela tábora s. Čubanov narodil naše veci odviezt 
do tábora a nás usadil za stoly vo volnej prírode, 
kde sa právo obedovalo. Najedli sine sa a potom 
nás ubytovali v elegantno vybavených velkých sta-
nech, v ktorých sme bývali spolu s bulharskými 
priatelmi po 8 osob. Po dlhej cesto trocha unavení 
a nevyspati išli sme si zavčasu lahnút. Na druhý 
deň sine moli krátky rozhovor s .odborným vedúcim 
tábora s. Vladimírovom, s ktorým srno si vymenili 
názory na amatérsku ,astronómiu a pohov=orali o Úlo-
hách expedície, =nfa ktorú sme pr•árve prišld do Bul-
harska. B=ola to expedíciu, akú ‚sine u nás v Česko-
slovensku ešte nemali možnost vidiet. Konala sa 
v prostredi, kde je v priemere 200 jasných nocí do 
roka. Expedfcia sa skladala z účastní'kov stredných 
a vysokých škůl a bela vybavená n+aozaj všetkým 
potrebným materiálem a pomůckami na astronomic-
ké pazorovan a a prácu óvóbec. Expedíoiu zorganizo-
valo Oblastné astronomické robservatóriuin v Kardža-
li za spolupráce Katedry °astronómie pri sofijskej 
univerzito a Mládežníckeho gastronomického klubu 
v Sofii, ktorý má okolo 150 členov. Stanový tábor 
pro 115 účastníkov bol pro velké horúčavy umieste-
ný v borovicovom lesíku. V každom stan=e boto zave-
dené elektrické osvetlenie, pro každého účastníka 
hola v stane pripravená elegantná železná postel 
s matracami, čistou bielizňov, ktorá sa pravidelne 
každý týždeň vymieňala, =a s dvomia =dekami. Okrem 
toho všetci účastníci holi vybavení úpine novými 
teplými prešívanými kabátmi, baterkami, ,poznámko-
vými zošitnii, ceruzkanii a •ostatným potrebným ma-
teriálom, ktorý 'podrobovali pri práci. Expedfcia bole 
vybavená tromi daldkahiadlm'i typu Reflektor 150 
mm s ohniskem 2250 min [Meniskus Cassegrein), 
desiatimi 80 mm ruskými refraktormi, štyrmi daleko-
hladmi typu TZK 80 mm, •které jej darovrala armáda, 
dal•ej tam moli dva bináre, dva AT-1 na pozorovanie 
me•teorov, niekoTko fotokomůr na meteory, rozličné 
filtre a dalšie prístroje na vizuálne pozorovanie me-
teorov. 
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Z elektrických prístrojov holi k dispozícii jedna 
ELKA 21A, dma 'osoiloskapy, z ktorých jeden sa pri-
s+působil na cvičné pozorovanie meteorov tak, že 
ním skúšali reflexy pozorovatelov takým spůsobom, 
že na filmové plátno premietli (na 0,1 sek.) prelet 
meteoru niektorým súhvezdím e pozorovatel mal po-
tom určit čo najpresnejšie smer a dráhu meteoru. 
Podia toho holi potom jednotliví pozorovatelna za-
deIovaní do skupín na pozorovanie meteorov, pil-
padne planét, súhvezdí, na fotografovanie, výpočty, 
aleho mé práce súvisiace s expedíciou. Okrem toho 
expedícia bota vybavená aj dostatočným množstvom 
fotografického a filmového materiálu i fotografický-
mi prfstrojmi. Celú expedíciu 'financovalo kardžalské 
observatórlum zo svajho rozpočtu, načo malo ur-
čená sumu 65 000 Lv okrem stravy. Expedícia trvala 
30 dní. Kladom expedfcie babo, že zo stránky arga-
nazačnej ju vfedli cel'kom štyri'a Tudia: náčelník tá-
bora s. Zlatev, ktorého jedinou úlohou boto riadenie 
expedície, jeho politický zástupca, kultúrny a špor-
tový referent v jednej ozobe e. Čubanov, vedúci od-
borného výcviku, +asistent Katedry astronómie sofij-
skej univerzity s. Vl'adhnirov :a štvrtý z vedenia sa 
staral o 'poriad;ok a zásobovani•e v tábore. Tito štyria 
Tudia dokázali v celom tábore udržat nielen disci-
plínu a poriadok pri praktickom výcviku, ale doká-
zali tiež utvorit velmi veselú a družná atmosféru vo 
volnom čase. Dalo by sa povadat, že pri práci °kla-
palo všetko na jednotku a vo voTnom čase ,pri gi-
tará•ch, spevom a kultúrnym programom celý ko-
lektiv sa ve•del stmelit a veselo sa zabávat +až do 
bieleho 'rána. ‚ 

Režim dňa bol presný a velmi prísny. Do práce 
sa nastupovalo •0 21. hod. Pozorovalo sa do 2. hod. 
po pomoci. Potom sa rozdali raňajky .a po nich kaž-
dú noc •prebiehal kultúrny program so zpevni so-
vietskych, bulharských tureckých i slovenských Tu-
dových piesní. O štvrtej hodina ráno bol nástup a 
preze.ntácia všetkých účastníkov, nevynímajúc ani 
vedúcich činitelov. A ak niektorý z účastníkov chý-
bal, či to bol muž al'ebo žena, za tento priestupok 
alebo porušeni'e táborového «pariadku ho čekal prís 
ny, ale spravodlirvý trest. Potom až do 12. hod. bol 
pokoj +a povinný páno.k. Po 12. hodina +bolí dva ho-
diny vyhra:dené ona +osobnú 'hygienu a o 14. hod. sa 
išlo spoločne na obed do prírodnej jedálne ,pod 
známe :brezy, vzdialenej asi 1 km od tábora. Strava 
bole typicky bulharská. Podávali sa vačšinou kyslé, 
mliečne, studené polievky s uhorkami, zelenou pap-
rikou a paradajkami. Z hlavných jedál to bol+a roš-
tenka, bravčový perkelt alebo ryby so šalátom. Ku 
každému jedlu se podával biely chlieb e po večera 

a o'bede vždy ovocie. Pre našich účastníkov to bole 
strava trocha nezvyčajná, +ale zato výdatná. Po +obe-
de ho•lo 'osobně volno, cez ktoré sa zvyčajne športo-
val•o ,a o 20. hod. sa podávala večera. Takto to šlo 
zo dán na deň celé tni týždne nášho pobytu na 
expedícii. Nikto nebol unavený, každý bol so všet-
kým spokojný a najmu naša delegácia, lobo načer-
pala vela cenných ,poznatkov z práce bulharských 
astronómov a tiež získala nové priateíztvá medzi-
národného charakteru s astronómami socialistického 
tábora. 

Naši chlapci +a dievčatá :po absolvovaní r•eflex-
nych skúšok holi zaradení do skupiny vizuálneho 
pozoroMainia perzeM. Naučili :sa naspamát 'naekolko 
'vmet po bulharsky, potrebných pri hlásaní údajo+v po-
zorovaného meteoru a potom s :ostatnými začali po-
zorovat. Počínali si nadmferu dobne a zodpovedne. 
Najme chlapci, •a +osobntrie Kamil ,Kyselica pod pora-
dovýn číslo.m 22 si 'dával rpozor, aby mu +ani ,jeden 
meteor neuši•el. Napozonoval spolu 106 meteorov, do 
bolo najvi'ac z oelej expedície. Za to potom +pra ve-
čeri dostal „krst" vodou. Tak ho poliali, ako u nás 
polievame dievčatá na Velká noc. V Bulharsku je 
totiž zvykom pokrstit každého „meteorčíka", ktorý 
pri jednej akcii nepozoruje viac oko 100 meteorov. 
Bolože to radosti z našej strany, a zo strany Bulha-
rov odvtedy Kamila nevolali inak, 'ako „K 22". Aby 
kolo jasné prečo K. Pokým sa u nás zaznamenaný 
meteor hlási „stop", v Bulharsku sa hlási „K". Nuž 
proto Kamil dostal prímenie „K 22". 

Napozorrovaný materiál z perzeíd naše výprava 
zpracovala .a 'priniesta so sebou 'na Slovensko. Okrem 
toho naša skupina pomáhala pri rozličných výipoč-
toch a zpracovaní napozorovaného materiálu, takže 
bole nielen dobrým pomoeníkom :celej expedície, ale 
za svoju statočnú prácu pri konečnom hodnotenf 
účastníkov expedície dostala verejnú pochvalu pred 
celým táborom. Ako prvá zahraničná delegácia 
v B:ulharskej Tudovej republike vůbec sme sa uviedli 
velmi dobre, čo nakoniec tiež urobilo dobré mano 
amatérskej ustronómei na Slovensku. 

Expedícia se chýlila ku °koncu. 18. +augusta 1974 
našaa výprava m_ala ukončit svoj pobyt v Bielej Breze 
a odíst do Varny, rodklel mala zpiatočné lístky do-
n ov. Deň pred naším plárnovaným 'odcho,dom ma 
zavolal náčelník tábora s. Zlatev 'a odborný vedúci 
s. Vliadimirov na rozhovor, pri uktomom ona pož'i'adali, 
aby som náš +odchod presunul na 20. 8. 1974. Ako 
hlavný dávod uviedlli, že by boto účelné, kedže si 
naša delegáci'a úlohy pinila zodpovedne, aby sme 
si výsledky práce zhodnotili, napozorvaný materiál 
spravovali ia tak sp'oločne po zhodnotenf :celej expe-
dície odišli 'autohusmi. S návrhom som, samozrejme, 
súhlasil. Členovie našej výpravy sa ešte v tú noc 
pustili :dno práce 'a v priebehu dvoch dni a dvoch 
noci pridelený materiál zpracovali. 19. 8. 1974 srno 
sa zúčastnili na celkovom hodnotenf expedície a 
20. 8. 1974 predpoludním so všetkými účastníkmi 
expedíoie sme odišli do Kardžali. Oddal sa potom 
účastníci rozchádzali do svojich domovov autobusmi, 
vlakom a pod. Nám vedenie :objednala taxík, kto.rým 
sine +absolvovali vyše 350 km dlhú cestu do Varny 
k medzinárodnému rýchliku Transdanubium. Pláno-
vané 'observatóriá v Kardžalí a vo Verne sme nevi-
deli. Stačili sme sa spol hodinku o epol jednej v noci 
okúpat v Čiernom mari .a o 2. hod. po pomoci sme 
nasa'dli na rýchlik a vracali sme sa domov, piní opne 
krásnych dojm'ov a záž tkov. Nadviazali sme nové 
známosti a upevnili družbu s dalšími astronomic-
kými pri'atelmi, už v tretej socialistickej krajane. 

Zájezd do BPR spinil svoje poslanie .a bolo by ú-
čelné, aby vedena SÚLáA, za podpory MK SSR uspo-
niadulo takéto zájezdy každý rok, vždy s mými ú-
častníkmi +a pokial možno, 'do všetkých štátov so-
cialistického tábora. A nielen to. Tiež +by boto účel-
né po linka amatérskej astronómie n'adviazat spoje-
ale a uskutočňovat podobné tematické .pracovné ces-
ty aj do 'ostatných štátav, kde je astronómie dobre 
rozvinutá. Načerpá sa tak vela cenných poznatkov, 
ktoré s úspechom budeme máct dalei rozvíjet v na-
šej socialistickej republika. Martin BREZINA 
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120 ROKOV 
PRVE) METEOROLOGICKEJ 
STANICE 
V BANSKEJ BYSTRICI 

Mohutný rozvoj prírodných vied v 'polovici XIX 
storočia vi'edol k vzniku prvých výskumných stanic 
v rdznych vedných odboroch, medzi ktorými déležité 
miesto zauj+ata aj meteorológia a astronóani•a. Jed-
ným ohnivkom vytvárajúcej sa siete takýchto zaria-
dení bula aj meteorologická stanica, ktorá vznikla 
na Pprelome nekov 1854-55 na I. slovensleom gym-
náziu v &anskej Bystrici. Stanica pósobil'a s prestáv-
kam+i piných 50 aokav (1855-1905),zachiovala za tote 
obdobie bohatý namesaný materiál z odboru meten-
rológie, 'ale aj 'astronómie :a vychovala mnohých a-
matérov-astronómov, ako bol Ján A. Wagner, Karol 
HSlszký 'a Gejza Petrogalli. 

Metaorolo-gickú stanicu zriadilo malto Banská 
Bystrica na podnet •mladého profesora fyziky Václa-
va Karola ZENGRA (1830-1906), ktorý pésobil 
v meste v rokoch 1853-1861. Zeng•er pochádzal 
z Chomutova, štud•oval na Karlovej univerzito v Pra-
ze na tzv. uherské štipendium, které ho zaviizova]o 
pósobit Paspoň 6 rokov na území Uherska. Už v ob-
dobf rokov 1853/54 zriadil Zenger na Gymnáziu fy-
zikálny kabinet (prístroje dodal zvOčša Zengrm bý-
valý profesor Petřina z Prahy). Meteorologické pri-
stroje zakúpilo mesto. Boli to: vihkomer, dážd'omer, 
teplomer, ,psychrotineter, 'barometer a anemometer. 
Namerané hodnoty zasielal Zenger dr. K+rcilovi do 
Vi'e•dn•e. V Banskej Bystrici vydal Zenger publikáciu 
Beobach:tungen der meteorologischan Station za 
Neusohl in den Jahren 1855 und 1856 (Merana me-
teorologickej stanice v Banskej Bystrici v rokoch 
1855 a 1856). 
Po odchade Karola Zengra do Prahy v roku 1861 

meteorologická stanica krátky čas stagnovala. Po 
nieko,Tkých urgenciách z viedehskej ústrednej sta-
nice prevzal meteorologickú staaůcu mladý .profesor 
Jozef SZAKMÁRY (1835-1919). Vo svojom článku 
A besztercebányai fógymnásium meteorológiai észlel-
déjének fdbb a!datai az 1868 — évról népszerú meg-
jegizésekkel kisérve (Najdóležitejjšie údaje meteoro-
1•agickej stanice pri banskobystriokom hl'avnom gym-
náziu z roku 1868, dopinené populárnyani poznámka-
mi) v roku 1868 zdóvodňuje potrebu meteorológie: 
„Naším ci'elom je použit údaje fiunajšej meteorolo-
gickej stanice na určenie klimatických podmienok 
Banskej Bystrice +a jej okolia." Meteorologická sta-
nica vlastní 'okrem pred!tým uvedených prístrojov aj 
ombrometer. 

V rodeu 1870 bota zri'adená v Budíne ústredná me-
teorologická stanica •a utvorená slet vyše 60 meteo-
rologických stanic na území celého Uherska. Ban-

Budova gymnázia v Banskej Bystrici, pri ktorom 
v raku 1855 zriadili meteorologickú stanicu. 

Foto: I. Chromek 

skobystrická stanicu sa vo svojej činnosti naipojil•a 
aj na ústredný budínsky ústav, kam boll zasielané 
aj denné telegrafické hláseni•a. Szakmáry sa sta] 
riaditeTom stanice, zapisovatelorn žiak VI. triedy 
Jozef Petruch. V správach sa udáva už .aj zemepisná 
šírka stanice 48° 44' ,a zemepisná djžka podia ferr-
ského poludníka 36° 49' a nadmorská výška 371 m, 
Udáva tiež priemernú •ročnú teplotu Bansk•ej Bystri-
ce na 8,4 °C, v porovnaní s Oravou 5,8 °C, Budapeš-
tou 10,9°C, Rjekou 14,5°C Aradom 12°C (údaje 
z roku 1876). Hednotenie práce aneteorologickej sta-
nice uvádza Sza!kmúry v dalšom svojom článku 
Údaje sneteorologickej stanice 'pri banskobystrickom 
hlavnom gymnáziu z roku 1876 a niekolko súhrn-
ných stredných úd.ajov z posledných 6 rokov. 

Vedla meteorologických meraní robil Szakmáry 
so svojim;i žiakmi aj astronomické 'pazoravania po-
mooau dalekohřadu etypu Newton. Z čláikov jeho 
žiakov sa takto 'dozvedám•e, že .pri gymnáziu pra-
covala av tom období „hvezdárnička", ktorej činnost 
baba zameraná na pozorovansie fpianét, Ikomét a me-
teorov. Táto činnost bota najbohatšia v období re-
kov 1880-1890, v období Szakmáryho záverečnej 
činnosti. V roku 1890 sa totiž stal rladitel•om gymná-
zia a v roku 1893 Eodišiel do penzje. 

Od roku 1891 probral meteorologickú stanicu další 
profesor fyziky, Ján MARCSI'SS. S!tand'ca ppracovala 
až do roku 1905, ked vo výrocnej správe ústavu na-
chádzame posledné výsledky meteorologických mim-
raní. DBvod, prečo prestala pracovat, nie je dosta-
točne známy, 'pravdepodobne v tomto období začali 
budovat smet nových, moderno vybavených, 'profesio-
nálnych meteorologických stanic. 

Základy astronómie položené Zengrom a Szakmá-
rym zakotvili na banskobystriokom gymnáziu na-
trvalo. Na návrh niektorých mladých :profesorov fy-
ziky vybudovali na novej budovo gymnázia pri 
mestskom parku aj nástrešnú a5tronomickú pozoro-
uatelňu. Budovu dokončievali však v !priebehu prvej 
svetovej vojny, niektoré časti neboli zastrašené a 
ukončené. Objekt slúžil ako kasáme. Pri novej úpra-
vo spustošenej budovy terasu !opravili a slúžila v ur-
čitých ebdobiach svojmu 'cjeTu — do vybudovania 
dnešných gastronomických objektov. 

Igor CHROMEK 

Velký záujem o mimozemske civilizácie 
Mimozemské civilizácie •a možnosti nadviazania 

kontaktu $ mými rozumnými bytostami dráždia pred-
stavivost mnohých T'udi. Tento záujem je •podneco-
vaný i správami z novin ,a časopisov, čítaním fan-
tastických knih a sledovaním fiimov v kinách a te-
t evízii. 
Uvedené pramene nie vždy správne vysvetlujú pod-

statu ra význam výskumu mimozemských ,oivilizácif a 
nadviazanie kontaktu s rozumnými bytost!ami z mých 
častí vesmíru. Preto hola táto téma zaradená do ek 
resného seminára v cykle prírodných vied v rámci 
Tud!ovej univerzity. Téma hola depinená prednáškou 
Medziplanetárna hmota a metódy jej pozorovania. 

Obidve prednášky predni•esol prom. fyz. Ján Svoreň, 
pracovník Astronomického ústavu SAV na Skalnatom 
Plese. V Hnúšti si prednášky vypočulo 42 záujem- 
cov, na SPTŠ v Rimiavskej Sobote 38 ži;akov ,a v Ti- 
sovci 65 záujemcov. Druhý doň sa konal uvedený 
seminár v Rimavskej Sobote, kde sa na ň!om zúčast- 
aLilo 65 pracovnikov z oblasti kultúry, školstva a 
osvety. 

Celé •pordujatie pomohlo tým~to cyklom prednášok 
pri šímení poznatkov z odboru astronómie v okrese 
Rimavská Sobota. 

MILAN LITAVSKÝ, 00S Rim. Sobota 
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% 
ASTRONOMIE V HLOHOVCI 

PRI PRÍLEŽITOSTI 20. VÝROČIA ZALOŽENIA HVEZ- 
DÁRNE V HLOHOVCI HOVORÍME S RIADITEBOM 

KRAJSKEJ HVEZDÁRNE V HLOHOVCI 
dr. ELEMPROM CSEREM 

Tohto roku Vaša hvezdáreň oslavuje 20, výročie 
svojej existencie. Ako a za akých podmienok hvez-
dáreň v Hlohovci vznikla? 

Bole fto začiatkom roku 1954. Skupina praoavníkov 
a záujemcov o astronómóiu zo Slovakotarmy, n. p., 
Hlohovec v rámci ZK ROH založila prvý astronomic-
ký krúžok na Slovensku v Hlohovci. Sivojpomocne 
sme si zhotovili 10 cm refraktor a potom binar, do 
vnieslo •do krúžku velké nadšenie. Ďadšie okolnosti 
nám tiež priali. Hned na začiatku Teta, 30. júna 
1954 •nastalo zatmenle Slnka, ktoré u nás dosiahlo 
hodnotu 83 %. Krúžok mal piné ruky práce. Záujem 
o ‚pozoro;vanie zo strany verejnosti bol velký. Nasle-
duval seriál prednášok, robili sa verejné odborné 
pozorovania a fotografovanie. 12 členov krúžku si 
načrtlo plán, pedla ktorého sa pravidelne raz týž-
denne schádzali, prácu hodnotili a robili dalšie plá-
ny. Velmi atraktívne bolí =akcie S dalekohladom 
medzi Ind. Krúžok takto získaval dalších záujemcov 
co astrenómiu. Budovala sa knižnioa e zhotovovali ser 
názorné pomďcky. 

Rok 1956 bol velmi bohatý na astronomické úka-
zy. Velká op:ozícia •Marsu, Arendtova-R'olandova ko-
méta, stále ser zosilňujúca slnečná činnost a blížiaci 
sa Medzinárodný geofyzikálny •rok podnietili nielen 
záujem širokej vere;jnosti, rozšírili činnost, Yale boli 
najmu podnátom na výstavbu hvezdárne s kupolou 
a refraktorom s priemerom 31 cm. Prišiel rok 1957. 
Vypustenie prvej a drúhej umelej družice Zeme. 
Sputnik I a II preslávili na celom zvete ^pokrok so-
vietskej vody. Hned rv prvé dni berla pozorovaná 
presná poloha družice, za do Savletska 'akadémia 
vied venovala Československu 90 špeciálnych daleko-
hladov, z ktorých dva sa dostali na hvezdáreň do 
Hlohovca. Potom práca už presiahla rámec krúžkov 
a začali sa 'organizovat rozličné semináre s celoslo-
venskou účastou. 

Kto z amatérskych pracovntkov na úseku astronó- 
mie sa najviac pričinil o zrod hvezdárne v Hlohovci 
a ako sa astronómia dostala do širokých vrstiev Yu- 
du, že presiahla v pomerne krátkom čase rámec bý-
valého Nitrianskeho kraja? 

Začnem tou druhou častou ,otázky. V začiatkoch 
svo,jej činnosti sale organizovali záujemcov o astro-
nómiu už v založených astronomických krúžkoch a 
tiež prostredníctvom odbočky ČAS pri ČSAV, ktorá 
bula založená v soku 1961. Táto odbočka združovala 
členov z celého bývalého Nitrianskeho kraje, !ba ma-
il sme členov 1 zo širšieho Lokolía. Astronomické 
krúžky sme zakladali pri ZK ROH, osvetových stre-
diskách a Lna školách. Robili sme popularizačně po-
zorovariia formou dní otvorených dverí do hvezdár-
ne, kde sme registrovali ročne 4-5 tisíc návštevní-
kov. Velký význam mali aj pravidelné mesačné 
schódzky odbočky ČAS (neskór SAS), ktoré pinili 
úlohu dnešnej Krajskej •astronomiokej rady i lektor-
ského zboru. Pri tejto začiatočnej práci velmi ektív 
ne pomáhali prof. ,Pavol H  z u c ha, dr. Ivo Z a-
j o n c, CSc., Ľudovít B a 1 o g, vedúci astronomických 
kružkov °a učitelka aúdr. Mat i La š á k o v á, učitelky 
Mo c k o v é, učitel Va v ¢r o a Zní. 

Co bolo hlavnou náplňou práce na začiatku čin-
nosti a čím sa pracovníci hvezdárne zaoberali v ne-
skorších rokoch? 

Hlavným cielom našej činnosti boto podchytit do 
najširší okruh mladých Pudí, ale aj dospelých, vzbu-
dit v nich záujem Lo astronómiu, potom ich poverit 
konkrétnymi úlohami ,a tak s nimi spolupracovat. Za 
'týmto cielom sme Lorganizovali na školách astrono-
mické dni, na ktorých ser premietali filmy, diapozi-
tívy, +pozorovala sa obloha a dávali ser návody na 
zhotevenie názorných 'astronomických pomůcok. Ne-
skór sme usporadúvali zájazdy :a exkurzie d'o jed-
notlivých hvezdární. Llsporadúvali sme aj rozličné 
expedície a semináre s odbornou tematikou, na kto-
rých sa zúčastňovali vedúci jednotlivých krúžkov. 
Takto nám na školách vyrastali kádre, na ktoré sa 
dalo spofahnút, že budú zakladat a viest nové 
krúžky. 
Do rámca našej práce zapadá aj prednášková 

činnost. Tu v spolupráci so Socialistickou ekadé-
čniou sa v priebehu jedného roka prednieslo asi 100 
prednášok, v minulom roku to boto 250 •a tohto roku 
už 365 prednášok. Velmi úspešné a dnes už'tradičné 
sú semináre na Bezovci, kto•ré šíria dobré aleno 
astronómie v celej ČSSR. Velkú úlohu v masovoLpo-
litickej práci i vo svetonázorovej výchovo zohrali a 
zohrávajú exkurzie do našej hvezdárne. Boli clo ex-
kurzie zo škál, závod'ov, =ba dokonca takmer každý 
rok si hvezdáreň v Hlohovci ,prídu •pozriet Laj náv-
števníci zo zahraničia. Bohaté a stále doplňované 
zariade•nle hvezdárne, množstvo názorných pomácok, 
prednášky, besedy, nočné i denné pozorovanie dale-
kohladom, premietanie f11mev ,a diapozitívov, to je 
magnet, který návštevníkov každý rok doraz viac 
pritahuje do našej hvezdárne. Tak sa postupne utvá-
rala tradícia ,a bohatá činnost, ktorá utvorila pod-
mienky na riadenie 'oblastnej a teraz krajskej hvez-
dárne. 
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Čo všetko sa na úseku astronómie v Hlohovci za 
20 rokov vybudovalo, aký je súčasný stav vybavenia 
hvezdárne a aké plány máte do budúcnosti? 

Dv'adsaf rokov v :astronámii je velmi krá~tky čas 
na dosiahnutie určitého ciein. Dvadsat rokov čin-
nosti v amatérskej astmonómii nie je tiež príliš dlhé 
obdobi•e :na to, aby sme mohli hovorit o spinnní 
všetkých našich plánov a predsavzatí. Predsa sa 
však za dva!dsat rokov •na úseku amatérskej astro-
nómie v Hlohovci čosi urobilo. 

Hvezdáreň v Hlohovci vyniká najmS v svojpomoc-
ne vyrobených názorných a učebných astronomic-
kých pomóckach, akými sú svietiace mapy oblohy 
z plexiskla (:názorná pomócka sa rýohle poznávanie 
súhvezdí), amatérsky zhotovený velký dalekohlad 
Newton 30 em s paralaktickou'montážou, model dráp 
planět slnečnej sústavy ('ponécka na .prednášky), 
svetové hodiny (na rýchle pochopenie určovania ča-
su), večný kalendár na určovanie dňa v týždni 
v rozm•edzí asi 2500 rokov, model oblohy a krajiny 
na Mesia'ci, svietiaca otáčavá mapa oblohy, lunárium 
na určovanie zatmenia a fáz Mesiaca v rozmedzi 
5500 rokov, astrotesty (!osvedčená forma práce v AK j 
a mapky 'súh'vezdí. Dnes má naša hvezdáreň pri 
tvorbe týchto pomécok celoslovenskú ,pdsobnost. 

Z dalšej činnosti je to populartzačná a vzdeláva-
cia činnost, výchovná práva s nilád•ežou a pozoro-
vatelská činnost, ktorá sa d'alej deli na popularizač-
ně pozorovanla, tematické :pozorolvanta (.praktické 
ovičenia podla vypra'cov'aných návodov), odborné po-
zoravania (od roku 1961 sa dense pozorovalo a za-
kreslovalo Sluko pomocou heliostatu, robili sa zá-
kryty hviezd Mesiaoom fa meteorologické poserova-
nin vo vytvorenej meteorologickej stanici). Dnes má 
Krajská hvezdáreň v Hlohovci tni oddelenia: meto-
dické, ;pozorovatelské a organizačno-hospodárske, 
ktoré sú obsadené šiestimi pracoovníkmi. Velké úsilie 

Pod kupolou KH v Hlohovci. Foto: Kopáni 

sa vynaložilo pni zriad=ovaní okresných astronomic-
kých kabinetov v kaž&m okresnom meste, č•o sa už 
z velkej časti 'podarilo uskutočnit. Okrem toho orga• 
:nlzujeme metodická a pozorovatelskú čimnost y Zápa- 
dosl•ovenskom kraji. Na úspešné 'zvládnutie úloh má-
me k dispozí•cii refraktor 180 mm, f= 2600 mm, 
koronograf 100 mm, f = 1200 ,mni, heliostat, 
Schmidtovu komoru a Nasmythov dalekohlad prie- 
meroan 16 uren, f= 1700 mm. Horská pozorovatelňa 
na Bezovci má k dispozícii dalakohlad Zeiss Casse- 
grain 150 mni, kde sú dobré pozorov!acie možnosti. 
Okrem toho naša hvezdáreň má k dispozícii množ-
nivo kvalitného a moderného vybavenia i z dovozu. 
Máme v pláne vybudovat rnová krajská hvezdáreň 
i kádrová rezervu s perspektívnym plánom rozvoja. 

Zhovárai sa: Martin BREZINA 

INTERVIEW 
zo VI. zrazu mladých astronómov Slovenska 

V roku 1974 si celá naša verejnost pripomína 30 
výročie Slovenského návodného povstania. Z mno-
hých podujati, veuovaných .tomuto výročiu, které 
pripravila hvezdáreň v Hurbanove, ,bol i VI. zraz 
mladých astronómov Slovenska v dnoch 1.-7. júla 
1974 v Banskej Bystrici. Uvedené po'dujatie oralo 
vydarený priebeh. 

V súvislosti s týmto celoslovenským podujatím sem 
položil niekolko otázek vedúce•mu zrazu s. Ladisla-
vovi Drugovi, pracovníkovi Slovenského ústredia a-
m•atérskej astronómie v Hurbanove. 

Čo bolo hlavnou náplňou tohtoročného, v poradí 
už VI. zrazu mladých astronómov Slovenska? 

Každoročné usporadúvanie zrazov 'mladých astro-
nómov Slovenska ;e jednou z účinných tonem práce, 
ktorou Slovenské ústredie amatérskej astronómie 
v Hurbanove piní svoje úlohy na úseku svetonázoro-
vej výchovy. Tohtoročný VI. zraz mladých aastronó-
mov Slovenska bol 'o to významnejší, že sa konal 
v Banskej Bystrici, v centre Povstani:a, kde sa mladí 
ludia mohli •oboznámit s histórlou slávneho boja 
tých, ktorí položili svoje životy za našu pokojná a 
štastnú prítomnost. 

Prínosom «zrazu bole i 'to, že sme rozšírili aj jeho 
odborná náplň •aktuálnymi úlohami a problémami, 
ktoré súvisia s prácou •astronómov-amatérov. Išlo 
hlavse o objasnenie aproblém•ov týkajúcich sa pozo-
rovaní, ktoré m8žu vykonávat aj .astronómi-amatéri. 

Na dosi'ahnutie tohto ciela sme pine využili aj 

Organizačný štáb a zahraničná delegácia VI. zrazu, 
pri kladení vencov k Pamětníku SNP v Banskej 
Bystrici. 

* * * 

možnost návštevy hvezdárne v Banskej Bystrici, kde 
sa účastnici zrazu obeznámili s róznymi astronomic-
kými prístrojmi. 

Ktoré pamí tné miesta v rámci osláv 30. výročia 
SNP si účastníci zrazu prezreli a ako si uctili pa-
miatku padlých hrdinou? 

Ako som spomenul, VI. sraz mladých 'astronómov 
Slovenska sme uskutečnili na počest 30. výročia 
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SNP. V priebehu zrazu sme pri tejto príležitosti u-
sporiadali celodenný autobusový výlet Po stopách 
SNP, na ktorom účastníci zrazu navštívili Nemeckú, 
Čierny Balog, Kremničku a položili vence k ;památ-
níkom hrdinov Povstania. 
Vyvrcholením tohto celodenného programu hola 

beseda pri táboráku s priamymi účastníkmi SNP. 
Inak, vo volných chvíltia'ch skupiny jednotlivých 

kra*, spolu so zahx~aničnými hostami pripravovali 
kultúrny program na záverečný rozlúčk'ový večer pri 
táboráku a venovali sa réznym športovým hrám. 

Na ktoré hlavné odbory z úseku astronámie sto 
zamerali teoretická a praktická čase programu pre 
mladých astronómov-amatérov? 

Odboanmú, 'astronomickú náplň zrazu tvorila teore- 
•tická a praktická čast. Teoretická čast odborného 
programu bola zameraná na pr•ehla•d základných po- 
zorovaní, na ktorých sa mSžu zúčastňovat aj astronó- 
mi-amatéri. Účastníci zrazu boll rozdelení do šiestich 
skupin, ktoré si postupne vypočuli „návody" na po- 
ziorovanie Slnka, meteorov, pramenných hviezd a 
zák•rytov hviezd Mesiaeom. Súčastou +týchto predná- 
šok bol aj prehToad najnovších ;poznatkov z uvede-
ných odborov, ako .aj zaujímavé d•opinko+vé prednáš- 
ky o farebnom diagrame hviezdok8p a možnostiach 
mimozemských civili•zácií. Uvedená čest teoretické-
ho programu hola vbodne dopinená premietnutím 
diapozftívov a zaují,mavých astronomických filmov. 

V praktickej časti 'odbosnej nápine zrazu sa vyko-
návali v prípade priazndvého počasia pozorovania 
dalekohTadom, ktorý bol inštalovaný priamo v tábo- 
re, •a pozorovania na hvezdárni v Ba•nskej Bystrici. 

Počul som, že tohtoročný Zraz mal medzinárodný 
charakter. Kto všetko zo zahraničných hostí sa na 
Zraze zúčastnil? 

Hvezdáreň v Hurbanove pri tvorba svojich perspek- 
tívnych plánov vychúdza taktiež ze skúseností a vý- 
sledk'ov spolupráce s hvezdárň•ami v ČSR a v socia-
listických štátoch. 

SEMINAR 
na vysokej úrovni 

V záujme dalšieho rozvoja týchto stykov srna na 
naáom Zraze hostili aj účasiníkov z BIIR, MIIR a PIIR, 
takže počet mladých astronómov dosiahol stopi t-
desiat. Delegácie z jednotlivých socialistických štá-
tov viedli dlhoroční, skúsení pracovníci v astrono-
mickom amatérskom hnutí, Helena Kocmanová 
z Polska, Kornel Nagy z Maďarska a Koljo Kazakov 
z Bulharska. Z družo+bnej hvezdárni•e hlavného mesta 
Prahy to holi riaditeT O. Hlad, P. Maršálková a P. 
Najser. K úspenšému priebehu Zrazu prispela i náv-
števa zástupcu MK SSR s. Jána Mackoviča. 

Velmi nás dteší, že naše pozvanie na Zraz prijala 
i RNDr. IIudmila Pajdušáková, CSc., riaditelka Astro-
nomického ústavu SAV na Skainatom Plese, ktorej 
milé slová budú iste povzbudením pre nás všetkých. 

Vychádzajác zo skáseností Z príprav a organizácie 
Zrazov mladých astronómov z predchádzajúcich ro-
kov sa ukazuje potrebné nadalej zvyšovat a rozši-
rovat odborná náplň tohto podujatia. Čo považujete 
za potrebné urobit, aby budáce zrazy boll ešle 
lepšie tak z organizačnej, ako i z odbornej strán-
ky? 

Podla inójho názoru, v súčasnosti, kým sa nedo-
buduje organizačná štruktúra odborných oddelení 
hvezdárene v Hurbanove, bude treba, aby jednotlivé 
krajské hvezdárne, poverené celoslovenskými úloha-
mi, ven•oval! ešte vdčšiu pozornost príprave odbor-
ných programov a spolupracovali na ich tvorba so 
Slovenskou astronomickou spoločnostou. Tíež sa bu-
deme usilovat, aby zraz mladých astronómov bol 
akciou výberovou, na ktorej sa mladí Tudia budú 
móct zúčastnit len za predpokladu, že zplula nie-
ktoré podmienky. Mám na mysli členstvo ve Zvlize 
astronómov-amatérov, odber časopisu KOZMOS, ak-
tivitu a účast na po,dujatiach organizovaných jed-
notlivými hvezdárňami a pod. Bude to záruka, že 
účastníci touto pekného podujatia budú získané ve-
dómuosti čo najlntenzívnejšie využívat v priebehu ce-
lého raka v rozličných astronomických krúžkoch, 
kluboch a organizúciách SZAA na celom Slovensku. 

Zhováral sa: Martin BREZINA 

* * * 

Celoštátny seminár [bra] — Sdnečná sekci•a Slo 
venskej astronomickej spoločn•osti pri Slovenskej 
akadémii vied usporiadala v spolupráci so slnečnou 
sakciou Československej astron•omickej spoločnosti 
pri Československej +akadémil vied +a Krajskou hvez- 
dárňou v Prešove 26. až 28. septembra v Horn•om 
Smokovci celoštátny seminár na tému: Sl•nečná ko- 
róna, jej vztah k me•dziplanetáimemu priestoru a geo- 
aktivň￼￼e. 

Na semin&i sa nastolili .a prediskuto.vali otázky 
fyziky .pakojn•ej korány Sinka, štruktúry magnetic-
kých polí v komonúlnom priestore, otázka expandu- 
júcich koronálnych sluekových štruktúr Identifiko-
vaných na Skylabe, predbežné výsledky mera.nia po- 
larizácie zo zatmenia S1nka, prebral sa a vysvetli] 
koronálny index slnečnej aktivity, koronáine a 
medziplanetárne nárazové viny, spBsob mera.nia a 
pred•bežné výsledky rtintgenov"eho fatometra na dru-
žici IK-11, vysokorýchlostné prúdy slnečného vatra, 
medziiplaneťtáraie magnetické pole a geoaktivita, si- 
nečné ži~arenie a zemská atmosféra aa mé. 
Okrem toho si účastníci seminára vypočuli cesto- 

pisnú informáciu z expedície za zatmením Slnka 
v Nigeri a prezreli farebné diafilmy. 

Seminár .mal vysokú úroveň a svojím obsahem 
i spósobom riešenia jednotlivých problémov dosaho-
val úroveň sympózia. Kladom bolo i to, že sa na 

seminári okrem profesionálnych pracovníkov AÚ 
SAV a AÚ ČSAV zúčastnili aj astronómovia-amatéri 
zo Slovenska. Nakoniec bolo vyslovené všeobecné 
želanie, aby se podobné semináre usporiadali pravi-
delne každý rok a aby boli na riešenie problémov 
pozývaní aj zástupcovia príbuzných vadných odbo-
rov. 

v januári a vo februári 75 
SLNKO vstúpi do súhvezdia Vodnára 20. januára 

0 17. hod. 36. min., do súhvezdta Rýb 19. februára 
0 7. hod. 48. min. Vzdialenost medzi Zemou +a Sin-
kom je •najmenšia 2. januára, 0,98 astronomických 
jednotiek. 

MERKÚR je :po celý január a v prvých februáro- 
vých dň•och nad •obzorom večer. Neskór sa nedá 
pozorovat. Jasnost planéty poklesne z —0,8 na ±2,7 
by. v. v polovici februára a potom opát začne flares-
tat až na ±0,6 na konci februára. Merkúr sa k nám 
priblíži z 1,39 na 0,66 a. j. 

VENUŠA je po •obidva mesiace na večernej obloha 
nad západným obzorom. Zapadá vo večerných hodi 
nách. Jasnost planéty bude najmenšia v tomto roku 
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Od prvej polovice jatiuářa do polovice februára, 
—3,3 hv. v. Venuša bude najda.lej od Zeme 1. januá- 
ra, vo vzdialenosti 1,65 a. J. Koncom februára bude 
od nás vzdialená 1,45 a. J. 

MARS je po •obidva mesíace nad obzorom ráno. 
V januári prechádza súhvezdím Hadonoša, vo feb- 
ruári bude v súhvezdf Strelc•a. Mars sa k•nám pri- 
blíži zo vzdialenosti 2,36 na 2,04 a. J. a súčasne sa 
jeho jasnost zvýši z -E-1,7 na -j-1,5 hv. v. 

JUPITER je nad obzorom večer. Nájdeme ho w sú- 
hvezdí Vodnára. V januári zapadá pred polnocou. 
vo februári ,medz•i 21.-20. hodinou. Planéta sa od 
nás vzdiali z 5,31 do 5,90 a. j., jasnost poklesne 
z —1,8 na —1,6 hv. v. 

SATURN .móžeme pozorovat po obidva mesiace 
takmer po celú noc. Planéta bude v súhvezdí Blížen-Coy

. Saturn sa od nás vzdiali z 8,05 na 8,45 a. J. a 
jeho Jasnost poklesne z —0,2 na -{-0,1 hv. v. Kon- 
junkciu S+aturna s Mesiacom mažeme pozorovat 26. 
januára 'o 3. hod. 36 min. Planéta bude 3° severne 
Od Mesiaca. 

URAN je nad •obzorom v druhej polovici noci. Vy-
chádza po polnoci. Planéta sa pohybuje v súhvezdí 
Panny. Urán sa k nám priblíži zo vzdialenosti 18,82 
na 17,86 a. j. Planeta má jasnost ±5,8 hviezdnych 
velkostí. 

NEPTÚN je po obidva mesiace nad 'obzorom v drn-
hej polovici noci. Vychádza v skorých ranných ho-
dinách. Planétu nájdeme v súhvezdí Had•onoša. Nep- 
tún má jasnost -{-7,8 hv. v. a je vo vzdi'alenosti 31 
a. J. od nás. Konjunkcia Neptúna S Mesiacom na-
stane 9. januára •o 4. hod. 18. mjn. Planéta bude 1° 
severne od Mesiaoa. 

QUADRANTIDY — meteorický roj s maximom me- 
dzi 3. a 4. januárom. 

ORIíSN [Orion, Ori) .patrí medzi najkrajšie sú- 
hvezdia. Už pil zbežinej prehliadke z]mnej oblohy 
nás upúta charakteristický tvar, ktosý vytvdrajú jeho 
najjasnejšie hviezdy. Kto nenájde súhvezdie na prvý 
pobTa•d, stačí, ak pozná polohu súhvezdia Býka. Pre- 
djžená spojnYca Plejády — Aldebaran, nás pni-vedle 
k hviezde Orióna ležiacej medzi Betelguezom a Bella- 
trix•om. Súhvezdie Ordón bolo známe v Mezopotámii 
už tritisíc rokov prod rozkvetom gréckej kultúry. 

Betelgueze, a Ori, je nadobor, ktorého priemer pm-
vyšuje 300-400-krát priemer nášho Slnka. Je to po- 
lopravidelne premenná hviezda s nie príliš .pravi-
delnou periódou, ktorej hodnota kolíše okolo 2 000 
dní, počas ktorej mení jasnost od -{-0,4 do -{-1,3 hv. 
v. Hviezda je vzdialená od nás 270 svetelných ro-
kov. 

Rigel, Ori, je najj•asnejšou hviezdou súhvezdia a 
súčasne aj jednou z najjasnejších hviezd na obloho. 
Jej zdanlivá hvdezdna velkost je 0,14 mag,nitúd, ab- 
solútna —6,5 magnitúd. Rigel je vzddalený od nás 
650 svetelných rokov. Má spríe.vodcu, hviezdu 7. 
magnitúdy. Je •od neho vzdialená 9,2". Sprievodr.a 
je tiež dvojhviezda, ktorej zložky sú vzdialené od 
seba 0,2" a majú jasnost -{-7,7 hv. v. Hlavná hviezda 
má si{avyše neviditelného sprievodcu, ktorý obíeha 
okolo n•ej raz za 22 dní. 

Bellatrix, y Ori, je obor, —2,9 absolútnej, -{-1,7 
zdanlivej hviezdnej veTkosti. Hviezda je od nás 
vzdialená 250 svetelných rokov. 

Mintaka, 8 Ori, je biely obor —4,1 absolútnej, -{-2,5 
zdanlivej hviezdnej veTkosti. Je to viacnásobná 
hviezdna sústava, vzdialená od •nás 550 svetelných 
rokov. Druhá složka sústavy je hviezda ±6 hv. v., 
vzdialená od obra 53". Tretla zložka je ±12 hv. v. a 
pohybuje sa vo vzdialenosti 8,6" ad .predchádzajúcej 
hviezdy. Spektrum ukazuje, že sústava obsahuje ešte 
dealši•e neviditelné hvi-ezdy. Samu Míntaku klasifi-
kujeme ako premennú hviezdu typu Algol. Jasnost 
meal od ±2,4 do -}-2,6 hv. v. v priebehu 5,73 dní. 

Alnilam, e Ori, je nadobor —7 •absolútnej, +1,7 
zdanlivej hviezdnej veTkosti. Hviezda je vzdialená 
od nás asi 1300 svetelných rokov. Alnítak, g Ori, je 
dvojhviezda, ktorej hl•avná zložk•a je nadobor —6,4 
absolútnej, -{-2,0 zdanlivej hviezdnej veIkosti. Druhá 
zložk•a sústavy má jasnost -{-4,2 hv. v. a pohybuje sa 
vo vzdialenosti 2,4" 'od hlavnej hviezdy. Súsbava je 
od nás vzdialená asi 1300 svetelných rokov. Hatysa, 
c Ori, je dvojhvi•ezda, ktorej hlavná zložk,a má —5,7 
abso•lútnu, 2,9 zdanlivú hviezdnu velkost. Druhá zlož- 
ka má jasnost -{-7 by. v. ,a nachádza sa vo vzdiale- 
nosti 11,4" od blavnej hviezdy. Sústava je od nás 
vzdialená zase 1300 svetelných rokov. Saiph, x Ori, 
má jasnost -j-2,1 hv. v. Hviezda je od nás vzdialená 
550 svetelných rokov. Hviezda d Ori je dvojitá sú-
stave, ktorej zložky +3,7 a-}-5,8 hv. v. sú vzdialené 
od seba 4,4". Hviezda Q Ord, je -trojitá sústava, pri 
ktorej zložky majú jasnost -}-3,8, -}-6,5 a -}-7,2 hv. 
v. a sú od seba vo vzdialenostiach 12,8" a 41,6". 

Trapéz, 8 Ori, je sústava štyroch hviezd ležiacich 
vnúGri VeTkej bmloviny v Orióne. Hviezdy tvorla 
tvar lichobežníka. 

Najjasnejšte hviezdy súhvezdia Or]ón patria k naj- 
bldžšej asociácíl. Jej stred leží pravdepodobne vo 
VeTkej hmlovine M42, ktorá sa nachádza pod hviez- 
dami Mintaka, Alnilam a Alnitak, vytvárajúce známy 
Ori o"nov pás. 

Pod -asociáciou rozumieme miestne zoskupenie 
hviezd, ktoré majú podobné fyzikálne vlastnosti a 
súčasne predstavujú najmenej súdržné a najrýchlej- 
šíe sa rozpad+ajúce hviezdokopy. Priestorová hustota 
asoclácií je velmi malá a v priest-ore asociácle na- 
chádzame i hviezdy mých typov, ktoré fyzikálne 
s asociáciou nesúvisia. Z toho dc3vodu sa •asociácie 
na obloho nejavia ako hviezdokopy. Malá hustota 
hviezd v asociácii má za následok rýchly rozpad 
tohto útvaru pósobením vonkajšícli gravitačných sil. 
Rozpad netrvá dlhšíe ako 10-20 miliónov roko-v. 
Asociáoie sú mladé útvary, ktorých vek sa odhaduje 
na milión rokov, takže vznikli ]ha v nedávnej do-
bo. 

V súhvezdí Orána móžeme pozorovat značný po- 
čet ,pramenných hviezd. Hviezda n Ori je premenná 
hviezda typu (3 Lynne, ktorá mení jasnost z -i-3,2 na 
-{-3,3 hv. v. počas 7,99 dní. U Ori je dlhoperiodická 
prem•enmá hviezda, ktorá mení jasnost z+5,3 na 
-}-12,6 by. v. za 372 dní. W Or] je pol•opravideinou 
premensrou hvíezdou, ktorá mení jasnost z-}-5,9 na 
-}-7,7 by. v. za 212 dní. VV Ori je premenná hviezda 
typu i4 Lyriae, ktorej jasnost sa mení z +5,1 na 
-{-5,5 hv. v. za 1,49 dň•a. BL Ori je nepravidelnou 
pramennou hviezdou, ktorá mení jasnost z -f-6,3 na 
-{-6,9 hv. v. NU Ori je premenná hviezda typu RW 
Aurigae. Jasnost mení z -}-6,5 na -F-7,3 hv. v. Aj 
V 359 Orl patri medzi pramenné hviezdy tohto typu. 
Jasnost mení z +6,9 na -{-8,1 hv. v. 

Hmlovinu M42, nazývanú tiaž Velkou hmlovinou, 
zaradujeme medzi plynné hmloviny. Jej priemer je 
66'X60', čo zodpovedá skutočnému priemeru asi 6 
parsekov. Hmlovina je vzdialená -Od nás 350 parse-
kov. Móžeme ju pozorovat i volným okom. Celková 
hmota hmloviny je asi 50 hm8t nášho Slnka. V jej 
najhustejších častíach dosahuje hustota až 10 000 
atómov na 1 cm3. M 42 úzko súvisí so vznikom 
asociácie v Orióne ,a zrejme predstavuje zvyšky pó- 
vodného materiálu, z ktorého sa utvorili hviezdy 
asociácie. 

V blízkosti hviezdy Alnit•ak móžeme na fotogra- 
fiách vidiet temnú medzihviezdnu hmotu, ktorej 
tvar nám pripomína konskú hlavu a premieta sa na 
svietiacu plynná hmlovinu IC 434. Táto lnulo-vina 
pre spomenutý charakteristicky tvar dostala rne•no 
Konská hlava. Jej priemer je 60'X10' a nachádza 
sa v.o vzdialenosti 400 parsekov -od nás. M 43 je 
prachoplynná bmlovin•a, ktorej priemer je 20'X15'. 
NGC 1977 je prachová hmlovina pri'emeru 40'X25'. 
Je 'vzdi-alená •od nás 400 parsekov. ]~alšia 'prachová 
hmlovina v Oríóne je M 78. Má priemer 8'X6'. 

— E. P. — 
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29. júla t. r. sa dožil 60 rokov nám všetkým dobre 
známy astronóm-amatér Eugen Tílka. S jeho menem 
je spátý vývoj amatérskej astronómie v Nitre, kde 
už krátko 'po skončení druhej svetovej vojny založil 
so svojimi priatermi hvezdársky krúžok. Odvtedy sa 
zúčastňuje na organizačnej, popularizačnej i pozo-
rovatefskej činnosti vo svojom rodnom meste. 

Okrem toho je aktívnym členom krajskej astro-
nomnickej rady 'a lektorem krajskej hvezdárne. Pra-
coval aj v ústrednoni výbore Slovenského zvázu as-
tronómov-amatérov, kterého je zakladajúcim čle-
nem. Svoju činnost rozvíje aj v rámci Slovenskej 
astronomickej spoločnosti SAV. V priebehu svojej 
dlhoročnej amatérskej práce uskutočníl deslatky 
prednášok a pozorovaní pra verejnost i pra užší 
okruh členov jednotlivých krúžkov a zúčastňoval sa 
na dalších formách popularizačnej činnosti. Odbornú 
prácu zameriava .na systematické pozorovanie smeč-
sej činnosti, ktoré vykonáva už celý rad rokov. Za 
svo ju záslužnú a obetavú činnost bol viackrát vy-
znamenaný. 

Všetci jeho priatelia mu želajú vela zdravla do 
dalších rokov, vela pekných chvil pri dalekohlade 
a vždy jasnú oblohu. I. Z. 

ČO ~ KDE KTO KED Y 
Nové učebné pomČcky (schm) — Astronomicky 

krúžok v Medzeve je činný už tri roky. Za toto ob-
deble sa vypracoval na krúžok dobrej úrovne. Preto 
sa zapojil i do sútaže zveladovania areálu ZDŠ 
v Medzeve, vyhlásenej na počest 30. výročia SNP. 
Krúžok si určil úlohu inštalovat slnečné hodiny a 
'postavit meteorologickú búdku. Členovia krúžku zú-
vázok včas spinili a obidve astronomické zariadenia 
odevzdali do používania v júni t. r. Škola tým zís-
kala dye nové učebné astronomické pomócky a astro-
nomický krúžok zariadenie na praktickú činnost 
svojich členov. 
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Fotografia na titulnej strane: Čast areálu KH v Hlo-
hovci, která v tomto roku osiávila 20. výročie svojho 
vzniku. Foto: Kopáni 

IC 434 „Konská hlava". 

Velká difúzna hmlovina M 42. 
70 cm reflektor observatória v Šemachi vzdialenom 
140 km ad Baku. Foto: APN 
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